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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
СІЧЕНЬ 2013 РІК
Початок Нового року виявився досить вдалим на події, які
спонукали учасників проекту « І осінь життя буває золотою»
(Охтирській район, Сумської обл.) на приємні зустрічі та
спілкування. Традиційні «Різдвяні зустрічі зібрали людей
поважного віку в охтирському культурно-просвітницькому
центрі «Зустріч поколінь», що діє при районній центральній бібліотеці.

І ОСІНЬ ЖИТТЯ
БУВАЄ
ЗОЛОТОЮ

На свято завітали місцеві поети, художники, представники цільової групи проекту, активні
користувачі бібліотеки. Присутніх привітали начальник районного відділу культури і туризму
Н.М.Шаталова, депутат районної ради Ю.В. Ситник, директор КЗ «Охтирська РЦБС» та керівник
проекту О.М.Андоленко, голова районної ветеранської організації Т.Р.Кучеренко. За чашкою чаю
учасники говорили про різдвяні звичаї, святкування в родині. Чарівними звуками лунали слова
колядок у виконанні М.Пуляка та В. Колесника. Переповнені вражень люди щиро дякували фонду
«Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє», висловлювали надії на майбутні зустрічі.
З кожним роком наш проект розширюється, тому такі ж зустрічі провели наші волонтери –
подружжя Микитенків і в с. Сонячне. В місцеву бібліотеку завітали найстаріші та наймудріші
жителі села. Присутніх привітали учасники клубного об'єднання "Читаємо, малюємо" щедрівками
та веселими піснями. Після святкової програми, всі учасники заходу мали змогу поспілкуватися за
чашкою чаю та послухати запальні та ліричні пісні у виконанні подружжя Микитенків. Такі
зустрічі , як сказав один з учасників заходу, «додають життя та наснаги».
Також в районній центральній бібліотеці було проведено круглий стіл «Підвищення якості
життя жертв нацизму шляхом мобілізації ресурсів державних закладів та волонтерських
об'єднань» за участю Нагорної Н.І. - першого заступника районного управління праці і соціального
захисту населення, Івах В.Г. - директора територіального центру по обслуговуванню одиноких та
непрацездатних, Кучеренко Т.Р. - голови районної ветеранської організації.
В ході засіданання були окреслені першочергові заходи щодо поліпшення надання
соціальних послуг, як от розміщення реклами соціальних послуг в бібліотеках-філіях району,
ознайомлення з ними під час обслуговування користувачів вдома, організація факультетів
Університету третього віку в селах за допомогою бібліотекарів, проведення заходів для людей
похилого віку та інш.
О.М.Андоленко, керівник проекту «І осінь
життя буває золотою», м. Охтирка, Сумської обл.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ
ХОЛОКОСТА

27 января в актовом зале Луганского областного
благотворительного фонда «Хэсэд Нэр» в рамках проекта
«Академия социализации пожилых людей» собралось более
40 подростков и студентов, чтобы вспомнить трагические
события для всего еврейского народа времен Второй
Мировой войны.
Организаторы мероприятия хотели акцентировать
внимание на важности сохранения в памяти воспоминаний и
передачу из поколения в поколения ужасов Холокоста.
С первых минут реквиема ребята окунулись в глубокую
атмосферу этого дня. «Зал молчания» - первое, что ждало
ребят. Комнату разделяла полоса из свечей, вокруг которых
были разбросаны обожжённые листовки с информацией о
Холокосте, личными воспоминаниями очевидцев, картами и
схемами. Ребята вдумчиво знакомились с информацией и
зажигали свечи памяти. Когда зал наполнился светом и все
участники заняли свои места, две героини рассказали судьбу
одной девушки Анны Франк, которая в своем дневнике
сохранила множество воспоминаний о Холокосте. Рассказ
прерывался сиреной. Все будто пережили жизнь девушки, так
как она была ровесницей участников.
В ходе мероприятия использовались презентации и
видеоматериалы, рассказ поэтапной истории ужасных событий
Холокоста. В одном из видео, которое удивило ребят, было
интервью молодежи Киева, о том, что они знают о Холокосте.
В результате среди опрошенных людей смогла ответить только
одна жительница. Так ребята поняли, насколько важно
сохранить память о геноциде еврейского народа, ведь это не
просто статистика о которой можно забыть.
Наталия Сытникова
Координатор проекта
"Академия социализации пожилых людей"

ЇХ ДИТИНСТВО
ОПАЛИЛА ВІЙНА
людей

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
(винищування євреїв та інших неарійських народів
нацистами в роки Другої світової війни) відзначається
27 січня в багатьох країнах. Саме 27 січня 1945 року
Радянська Армія визволила в'язнів найбільшого
нацистського табору смерті в Освенцімі.

На західній Україні погроми почалися влітку 1941 року. У Львові тоді було вбито шість
тисяч євреїв. За кілька днів після захоплення німцями Луцька там було вбито дві тисячі євреїв;
тисяча євреїв Рівного була вбита в листопаді 1941. Роки все далі й далі відносять нас від тих
страшних днів, але ми про них пам’ятаємо.
Давно мешкають у місті Нововолинськ Васейко Євгенія Михайлівна та Лісовський Адольф
Йосипович, учасники проекту «Організація діяльності центру «Довіра» для жертв тоталітарних
режимів». Зараз вони уже на пенсії. А пам'ять їх все повертає і повертає у важкі і буремні роки
війни.
28 січня вони завітали до загальноосвітньої школи №4 на захід присвячений Міжнародному
дню пам’яті жертв Голокосту і поділилися з учнями своїми моторошними спогадами про
перебування у концтаборах, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою
запобігання в майбутньому актам геноциду.
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Під час зустрічі малолітні в’язні розповіли про жорстокість війни і героїзм наших людей.
«Я хочу щоб наша молодь знала правду про війну. Про те, як на невеликому клаптику
німецької землі було пекло, створене фашистськими нелюдами. Концтабори – наш вічний біль, він
ще довго житиме в серцях нинішніх і прийдешніх поколінь» - сказав Адольф Йосипович.
Євгенія Михайлівна показала дітям із сімейного архіву тих років фотокартку, на якій вона
чотирирічною дитиною сфотографована у концтаборі разом із мамою. Ці знімки одні із
найдорожчих для неї, адже на них вона із найріднішою на світі людиною – мамою.
Учасники зустрічі вшанували пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання та запалили
шість свічок на згадку про шість мільйонів євреїв, що загинули в роки Другої світової війни.
«Ми схиляємося перед вами за стійкість та мужність, проявлені за роки вашого неймовірно
важкого дитинства, важких випробувань, що випали на вашу долю в часи воєнного лихоліття» сказали учні і побажали Євгенії Михайлівні та Адольфу Йосиповичу міцного здоров’я, щасливого
довголіття, благополуччя, родинного затишку і всіх земних благ.
Захід за традицією закінчився чаюванням із солодощами та спілкуванням молодшого і
старшого поколінь.
Соціальний працівник проекту у ВОБФ «Карітас-Волинь»
Віта Сєргєєва, м. Нововолинськ

В НОВЫЙ ГОД С

Третий год Запорожский городской
благотворительный фонд «Еврейский Общинный
центр «Мазаль тов» проводит диалоговые
НОВЫМИ ПРОГРАММАМИ
программы для людей старшего возраста. Наши
клиенты это люди старше 65 лет – пережившие оккупацию, эвакуацию, жертвы
тоталитарных режимов. Самому старшему уже за 90. Однако их жизнелюбие, активная
позиция, которая укрепляется нашими семинарами, встречами, постоянным диалогом с
молодежью растет день ото дня.
«И вот новая проблема – настал век полной
компьютеризации, а мы не умеем» - говорят нам
бабушки и дедушки. «Это не проблема, а новая
программа» - ответили мы и сразу нашелся волонтер
– молодой программист, который с радостью открыл
по пятницам Курсы компьютерной грамотности для
начинающих по 10 человек в каждой. Запись началась
сразу и за 2(!) дня мы набрали 6 групп! Первые 2 уже
начали
работать
–
пожилые
оказались
внимательными
учениками,
которые
с
удовольствием постигают азы неизвестного! Мы
рады, что сохраняем активную позицию дорогих нам
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людей, даем им возможность общения, расширения знаний!
С 13 по 27 января Клуб присоединился к акции «Дерево жизни». Она подразумевала идею
продолжения жизни после периода Холокоста. Перед всеми
желающими стояла задача сделать свое Дерево жизни, как
воплощение идеи о том, что каждая семья - это продолжение
семей и молодых людей, погибших во 2 мировой войне. У
каждого из участников наших програм кто-то из близких
принимал участие в этой войне. Необходимо было продолжить
эстафету жизни и сотворить своими руками Дерево рода –
Дерево жизни. прикрепить на общее Дерево жизни, корнями
уходящее в боль и ужас Войны, на каждом дереве появились
имена родителей, братьев, сестер, мужей и жен, дедушек и
бабушек. Символичным было объединение еврейских имен и
нееврейских на общем Дереве жизни в многонациональном
Запорожском регионе. Выставку посетили более 200 человек.
А еще 27 января еврейская община отмечала праздник
Ту би шват – новый год деревьев и в этот день волонтеры клуба
«Здоровое старение» начали акцию «Озеленим Кировский
интернат». Мы посадили в горшки многолетние растения цветы
и кустарники. А весной бабушки и дедушки вместе с молодыми волонтерами проекта «Твори
добро, Украина» выедут к нашим друзьям в Кировский интернат и высадят их в грунт на
территории детского отделения.
Все участники первого этапа акции и пожилые люди и волонтеры были рады возможности
подарить частичку себя через посаженные цветы деткам-сиротам и умственно отсталым людям
проживающем в интернате, для которых это возможно будет самым ярким впечатлением всей их
жизни.
Запорожье, «Еврейский общинный центр «Мазаль Тов»

МИ НЕ ПОМІТИЛИ
ЯК СТАЛИ СІМ’ЄЮ

Тільки розпочався 2013 рік, а волонтери МОГО
«Творти добро» активно продовжують реалізовувати
проект «Поєднання інтересів молоді та людей похилого
віку» у рамках програми «Місце зустрічі – Діалог» за
підтримки фонду «Пам´ять. Відповідальність. Майбутнє».

Водохреще – це останнє свято, яке завершує цикл новорічних та різдвяних заходів. 18
січня у відділенні соціально-побутової адаптації Заводського району для 25 пенсіонерів та
інвалідів було проведено розважальну програму «Раз в Хрещенський вечорок...». Люди похилого
віку і молодь розмовляли про обряди і традиції Водохреща.
Головним дійством вечора було щедрування. Всі присутні у захваті розповідали, як вони
провели новорічні свята у колі своєї сім’ї. А потім на учасників заходу чекала вікторина
«Новорічні пісні», яку підготувала Ольга Ігорівна Кремльовська. Розгадуючи вікторину, всі
присутні дивували такими прекрасними та дивовижними щедрівками, які їм співали ще їхні бабусі
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та дідусі, що молодь захопило нестримне почуття радості та домашнього комфорту.
А вже 24 січня, у Міському територіальному центрі соціальної допомоги було організовано
зустріч з психологом, яка провела арт-терапію та залучила присутніх до малювання. Спочатку всі
відображали на папері емоції в абстрактному вигляді за допомогою кольору і відтінків. Потім
абстракцію перетворили на елемент природи. Найважливішим завданням учасників було
перетворити абстракцію в малюнок, який подобається автору і викликає в нього приємні емоції.
Це зображення мало бути реалістичним, а не мультиплікаційним. Усі так захопилися процесом
малювання, що не помітили, як минув час.
В результаті було створено чудові малюнки, а найголовніше - терапія допомогла усім
учасникам покращити свій настрій. Малювання допомогло багатьом учасникам гармонізувати
емоційний стан, покращити самопочуття та налагодити дружню атмосферу у колективі. Після
закінчення присутні поділилися враженнями та висловили побажання зустрітися знову. У
напружених умовах життя такі тренінги допомагають розкритися, налагодити відносини з
оточуючими, заспокоїтися, відновити духовну рівновагу, а також підвищити свою культуру та
духовність.
Волонтери МОГО "Творити добро" й надалі надають адресну допомогу людям похилого
віку та збирають історичні матеріали в Музей Миколаївського НАУ, де розмістили трагічні історії
людей, які були в’язнями фашистських загарбників під час ВВВ. Поспілкувавшись з старенькими,
що вижили майже чудом, важко було залишитися байдужими. Ми пропонуємо вам ознайомитися
з історіями цих людей:
ПАРАМОНОВА ТАМАРА ВАСИЛІВНА
Народилася 28 січня 1927 року в місті Миколаєві. Пішла до школи (зараз на цьому місці
знаходиться військкомат), де був тільки 1 клас, потім перейшла в 21 школу,
де закінчила ще 2 класи. Тамара Василівна розповідала, що в ці роки їх
вчителька кожен урок давала їм завдання, а сама уходила, щоб знайти їжу, і
просила на вулиці кусочок хліба… Провчившись в цій школі, Тамара
Василівна перейшла до ЗОШ 15, де провчилася 1,5 року, а після цього її
перевели в 39 і там вона закінчила 7 класів. Потім розпочалась війна…
Тамарі Василівні було 14 років, в неї була тільки мама Малатенко Меланія
Степанівна. Жили з мамою біля вокзалу і разом пішли працювати на
будівництво. Виконували різноманітну роботу: носили цеглу, пісок, одним
словом, виконували всю чоловічу роботу. І завжди приходила дівчинка її
років і звала «wissen», ходімо на «wissen» , це означало, щоб піти взнати
скільки часу їм залишилось працювати. Пропрацювала Тамара Василівна на будівництві до 16
років, а потім її відправили в Германію в м. Селезію, де вона працювала на залізниці, де всіх
дівчат заставляли носити вугілля, шпали, тягти вагони.
Згадує Тамара Василівна, як багато людей вбивали, якщо вони робили щось не так, і навіть
нізащо вбивали та катували наших людей. А її засипало вугіллям, де німці не звертали уваги, і
дівчата своїми силами розкопали Тамару, а потім їм дісталося, що вони не зробили певної
кількості роботи. Тяжко поранену Тамару заставили працювати, вона розуміла що в неї не було
вибору, так як всіх слабих людей німці або спалювали, або закапували … Так їх пересилали з
одного місця в інше. З Селезії вони пішки пройшли до Саксонії, з Саксонії перейшли в
Чехословаччину, а з неї їх знову відправили в Німеччину. Потім невістка Мюллера взяла її
покоївкою, де вона кормила свиней, птицю, рубала дрова, робила всю тяжку, не жіночу роботу.
Тамара Василівна згадує, як їй тяжко було навчитися доїти корову, так як вона сама була з міста і
ніколи не бачила тварин, тай навпаки їх боялася. Тому це для неї був дуже великий стрес. Але все
ж так одну корову з 5 вона навчилась доїти, а всіх інших не виходило. Коли біля них стали
бомбити м. Геру, то її господарі заховалися в корівник, а її заставляли робити всю роботу та
приносити їм все, що необхідно.
Коли прийшли наші, то всіх перевезли в м. Хемнез, де посадили в потяг і вони доїхали до
України, а потім всі їхали в свої рідні місця. Коли Тамара Василівна приїхала в Миколаїв, то
сусідка прибігла до її матері і кричала, що йде Тамарочка, але мама вже не вірила, вона стільки
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років чекала свою дитину, ночами не спала і намагалася дізнатися якісь новини, але звістки не
було… І коли Тамара забігла додому, вони не могли втримати сліз, так як їм довелося пережити
багато бід і нещастя.
Але на цьому страждання Тамари Василівни не закінчилися: за часів Сталіна її не хотіли
приймати на жодну з робіт, оскільки вона була в полоні у німців, і всі боялися, що вона передасть
їм інформацію про діяльність тих чи інших заводів.
Влаштувавшись на будівництво різноробочим, вона пішла навчатися у вечірню школу,
здобула освіту. А в 61 році вони разом з мамою отримали квартиру в м. Миколаєві. Потім вона
зустріла коханого чоловіка, в них народилися діти, і вона з жахіттям згадує ті страшні роки…
СТОЛЬНІКОВА ЛІНА ЛЕОНІДІВНА
Народилася 14 жовтня 1932 року в м. Херсон. Закінчила 7 класів в
фінансовому технікумі. Батька - Гродзникова Леоніда Васильовича, 1908
р.н. призвали Херсонським РВК в 1127 стрілковий полк 337 стрілкової
дивізії. Він загинув 2 листопада 1942 року, похований в м. Малгобек.
Жила Ліна Леонідівна разом з тіткою. Згадує, як почали
приходити німці, їй було лише 8 років. Спочатку вони були добрі і навіть
допомагали людям, пам’ятає, що «помічників» звали Альфред і Отто.
Потім тітка познайомилася з Рюріком, який жив з нами та допомагав в
різних справах, захищав. А коли прийшли фашисти, його було покликано
на передову.
Початок війни в пам’яті Ліни Леонідівни асоціюється з тим, що по
вулиці Піонерській табір вели моряків. Вони всі були зв’язані
проволокою з колючками, які впивалися в їх руки та ноги, вони всі були голодні та не могли йти,
люди намагалися кинути хоч кусочок хліба, але їх безжально розстрілювали та закапували з
моряками ще живими. А щоб люди не протестували і не намагалися визволити своїх близьких та
моряків біля кінотеатру «Спартак» на вулиці Суворовській (це був центр міста) повісили 16річного хлопчика, поставили біля нього охорону. Місцеві люди намагалися його зняти, але їх
безжально розстрілювали. Також, якщо помирав 1 німець, заходили в домівки і розстрілювали
всіх хто був в цьому районі.
Ліни Леонідівна розповідає: «У сусідньому районі в школі було знайдене таке
захворювання як тиф, і німці закрили всіх людей в школі і підпалили її. Також вони заходили до
всіх людей і забирали всю їжу, сільськогосподарську птицю, худобу, одяг.
Проживши в такому жахітті півроку, всі люди почали тікати, щоб знайти легшої долі, і ми з
тіткою втекли до бабусі в м. Цюрупинськ, де жили до кінця війни. Там також не легко жилося, не
було харчів, ми обмінювали цінні речі на кусочок хліба. У бабусі був сад і ми викорчовували
коріння і їли все, щоб тільки не вмерти з голоду.
В 17 років (1950р.) я пішла працювати в Херсонський річний порт ученицею рахівника. В
1951 переведена заступником камери зберігання. В цьому ж році мене перевели на посаду
«оператор диспетчерської ділянки», а в 1952 отримала диспетчера морського флоту. В 1960
переведена на пристань Миколаїв, де в 1965 році Хрущов дав квартиру. Потім я зустріла свого
чоловіка Стольнікова Юрія Івановича 1936 року народження, він також розповідав, що його з
Росії гнали з матір’ю і сестрою в Німеччину, але мати захворіла тифом, і вони в бігах повернулись
в м. Орел в 1944 році».
В 1981 Ліна Леонідівна обійняла посаду старшого диспетчера, і 1987 була звільнена у
зв’язку з виходом на пенсію. Жили радісно з чоловіком, виховували дітей. Чоловік помер в 2002
році. Зараз Ліна Леонідівна виховує онуків і молиться Богу, щоб ніколи не повторились ці
безжальні роки.
ЧЕРПАТЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Народилася 27 липня 1937 року в с. Ватерлов, Ландавського р-н.(с. Ставки, Веселинов р-н.
Одеська обл.). Мати – Сомкіна Софія Яковлівна 1917 року народження, брат – Сомкін Микола
Миколайович 1939 року народження.
В 1943 році Олену Миколаївну, маму і брата вивезли до Німеччини. Мамі тоді ще не було
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25 років, Олені 5 і Миколі 3. Олена Миколаївна пам’ятає величезні ворота в таборі, бараки та піч,
у якій спалювали людей. Мама працювала на землі, а у Олени з братом кожного дня брали кров,
їм казали що це необхідно для наших ранених солдат.
Олена Миколаївна розповідає: «Через деякий час нас
відправили в Марзебург на хімічний завод Льойна-верке, де мама
втратила зір, і нас з братом відправили в різні табори в Польщу. Я
ходила там в школу. А потім німецький лікар через пару років
допоміг повернути зір, і весною мати знайшла нас з братом.
Поляки вивезли всіх дітей з притулків і десь 5 матерів в м.
Саксонію на поле, де стояли пусті споруди і не було нічого живого,
їжі, води. Матерів забирали кожен день на роботу в поле, а всі діти
ходили шукати щось поїсти, багато дітей повмирало…
Вже коли війна закінчилася, ми з мамою працювали на полях, а через деякий час нас
побачили радянські солдати. Матері відвели їх до дітей, вони нагодували «пухлих», які вже не
могли пересуватися. Протягом тижня солдати перевезли всіх в Брест, оформили документи і
відправили нас в Одесу. Я разом з мамою і братом поїхала в с. Завадовку, де народився батько.
Там і жили, я закінчила 7 класів школи, в 1951 році поїхала на курси в м. Київ. Переїхала в м.
Миколаїв і працювала на Ольшанскому цементному заводі з 1968 по 1997 р.»
Як ми вже зазначали, що проект «Поєднання інтересів молоді та людей похилого віку»
стартував у вересні цього року. Він реалізується у рамках програми «Місце зустрічі – Діалог»
фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» та за підтримки ВБО «Турбота про літніх в
Україні».
Віта Твардовська
МОГО «Творити добро», м. Миколаїв
ЗУСТРІЧ В КЛУБІ
ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

На черговій зустрічі ми вітали нову учасницю Клубу. Після
представлення та короткої розповіді п. Юстини про себе,
дружньо та одноголосно було вирішено прийняти нового члена до свого родинного кола. Як
розповідала Юстина Михайлівна, доля послала їй у житті багато випробувань.

«Народилася я 1928 року під словацькою границею у с. Вислік. Всього у сім’ї було
десятеро дітей, але четверо скоро померли. Я була найстаршою, а не було що робити, то вирішила
поїхати на роботу, до Австрії. Я була ще дитиною тоді, в четвертий клас ходила, але разом з
подругами та двоєрідними вирішила шукати роботу за кордоном. Там в нас в Польщі не було де
піти на роботу, само мучення, продаш корову – то не знаєш, за що платити: і податок, і ту хату
будували, грошей навіть на цвяхи не мали. То я чотирнадцять років мала, як привезли мене і ще
одну дівчину до арбайтсцентру. Я вже і передумала, не хтіла йти, але стало мені встидно: як то
повернуся додому, а спитають мене на полі, що я в Німеччині робила, то шо їм скажу.
В арбайтсцентрі старших всі позабирали, то лишилися ми, дві дівчини, дуже хотіли разом
працювати. Дали мене до бауера працювати недалеко Відня. То зранку приходила старша жінка та
й забирала мене щодня на поле, від ранку до вечора там працювали. Там ще був один сербець і
другий болгарин, вони жили в бараках, корови доїли. Коло хліва там була кімнатка, то ми дві
спали на одному ліжку. Господиня нам їсти варила, хліб давала. Я ще в хаті прибирала, возила
хліб до пекарні. Шість місяців там пробули, а на зиму нас забрали до арбайтсцентру назад.
Приходили господині і хотіли мене знову брати, а ту другу дівчину не хотіли, бо лінива
була. Я ж вирішила не розлучатися і пішла разом з подругою на завод працювати, у центрі Відня.
Там гірше було, бо дуже бомбили міста, голод був. Але і у бауера голодували.
То дали нас на маргаринну фабрику. Зразу нас поставили мити поли, а там спекотно, всюди
пари. Жили в бараках, на двоповерхових ліжках. Дуже блощиці нам мішали, то їх час від часу
травили чимось. Навесні мою подружку забрали назад до бауерів, а мене лишили. Сім місяців
пропрацювала.
Нас не випускали з фабрики, треба було «ост» пришивати. Я страшно то не любила. Бо то
пришивали людям із Східної України. А ми плєнні, з Західної України, їли на німецькій кухні,
разом з французами. А рускі варили собі самі щі у бараках. Я спочатку з ними їла, то не наїдалася,
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ходила така худа. А потім мені плєнні, із Західної України, сказали і я пішла до німецької кухні.
Німці тримали тих плєнних в порядку, не били їх. І тоді, коли вони верталися, то я з ними
поїхала. Та не їхала, а йшла пішки до Будапешту. Там переночували, а потім посідали на поїзд, де
ранених везли. Та тоді скільки трупів лежало, люди, коні, то всьо з фронту. Йой, то страшно було
то пережити, на то дивитися.
Раз мені сказали, що у Відні є український комітет. Ледве знайшла я той будинок. Казала,
що хочу додому, приїхала заробити, а мене не відпускають. То начальник на другий день
викликав до себе, став злосний на мене. Вислав мене на окопи, копати за Віднем. Там всякий
зброд був, голодували цілий день. А літаки без кінця літають, і стріляють, і стріляють. Були наші
люди, то допомагали мені копати. А я піду нарву трохи винограду та й принесу. Начальник тоже
добрий був, німець. Хіба каже мені, щоб обережно рвала, щоб ніхто не видів. І ви знаєте, де б вони
мене не перевозили, чи в концлагер, я ніколи німців не боялася, бо вони чесні були.
Дали мені отпуск. Побула я місяць-два, не хотіла вертатися, та й вони давай мене шукати.
Поліція до хати прийшла, забрали мене. Посадили до Сянока в тюрьму, посиділа там десь півтора
місяця. А тато зі мною поїхав, аж до Сяноку. Але був без документів, а так не можна було. То я
хіба плакала, переживала, щоб його не схопили. Потім перевезли до Кракова, тоже десь на місяцьпівтора. Там десь 70 жінок було. Раз на Різдво сиділа я на підлозі, бо матраци на підлозі лежали,
та й задрімала. Приснився мені тато, що дідуха заносить до хати. То прокинулася і давай плакати,
таке дороге було мені то свято, а я не вдома. А сиділа з полячками, вони отримували посилки від
Червоного Хреста та й мене трохи підкормлювали. То я за місяць польську вивчила.
Після Кракова засунули нас в поїзд, що їхав на Освенцім. А я не знала, що то означає
Освенцім. Але чула в тому поїзді такі крики, плачі, а одна словачка у вагоні повісилася. Мене
закрили в таку маленьку кімнатку, десь на метер, нас там п’ять закрили і так ланцюгами стискали.
То впасти не можеш, хоч би вмерла чи що, так стиснута була. А віконце таке мале було, що
задихалися, не мали чим дихати. А я від Сяноку ще хворіла страшно, голова мене боліла.
Прийшли на якусь стацію, десь завезли нас на якесь горище. То ми лежали, а сонце трохи
присвітить на мене, то легше ставало.
Попала десь в концлагер за Віднем. А в концлагері поліція приходила сторожувати нас
вечором, то одного разу штовхнув мене один міліціонер і показав пальцем на стіл. А там
бутерброд лежав. Пожалів мене, бо я сама менша була.
А як картоплю везли і якась впала, то бігли піднімати ту замерзлу картоплину, щоб з’їсти.
У парні пхали нас та й парили. А на мороз вічно виганяли. Все рано викликали нас ставати до
ряду. За книжкою читали і викликали. Хто був вже третій раз, того вбивали. А я тоді перший раз
була. І насмілилася побігти подивитися, де вони там мертвих поскидали. Повно їх лежало,
стогнали, а хтось живий води
попросив. Я побігла набрати в руки
води, а тут бачу німець іде, то я і
втікла. Та що, їх там потім добили
напевно. А так мені тяжко було за
ними.
Як в тюрьмі була, то було
легше. А в концлагері мене 2-3
неділі мордували. А там холодно,
зимою лежиш нічим не накритий на
тих дошках. Ніякого тепла ніде, не
притулишся. Холодно, лахів не
мала, ніякого зв’язку із рідними.
Дістала якусь екзему, лице мені від
холоду опухало.
Потім ще два тижні в
арбайтсцентрі, а там ше гірше як в
концлагері було. Цілий день на
нарах, вітер дує. І мене не могли забрати на роботу, бо температурила, рожа була, опухле лице
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свербіло, а воно весь вимазане, чорне було. Та й приходили німці два, то один сказав, що з мене
вже нічого не буде. А другий вирішив чимось помастити обличчя. Та й почала шкіра від мазі
лущитися, то я така страшна була, плакала, тілько вмерти хотіла. Але шкіра злізла та й всьо
зажило.
Забрали з арбайтсцентру знову на фабрику, пам’ятали мене. Але возили по гештапо, так
всьо перевіряли, відпечатки з пальців брали, так як з якогось злодія. То ще 4 роки робила. Платили
по 18 марок, то тілько шо на листи мала.
Верталися через Будапешт, а то далеко з Відня пішки йти. То там десь ночували. Посідали
на поїзд, де ранених везли. То ми повилазили на кришу. А потому кричали ті ранені, матюкалися.
Поки заїхали, то 48 тунелів переїхали за добу. Бачила, як люди скочувалися з поїзда, то напевно
старші були. А то паровози старі були, та як задимить, то люди задихалися та й котилися.
Привезли нас до Сербії. Бо ніде доріг не було, всюди фронт ішов. В Белграді дали нам якусь
хатину, бо жили там 3 місяці, поки транспорт зібрали. І тоді вже, з Варни пароплавом перевезли
нас до Одеси.
А я заспала і мене лишили на тім пароплаві. То я сама їхала додому. Дали квиток на поїзд,
але тільки до Тернополя. А хотіла додому заїхати, то не пускали, бо то вже Польща була. Я три
рази на поїзд сідала, а мене все на границі лапали і вертали назаддо Тернополя. В товарному
вагоні з худобою їхала – вернули, в пасажирському – тоже завернули. Бо то Польща, а я не маю
документів. Сідаю на третій поїзд, де пісок возили. Та я собі лягла і так границю переїхала. Дощ
лляв, я на границі злізла, сховалася під поїзд, а як рушив, то ледве вирвалася, аж мені жает
роздерло. Так доїхала додому.
Бачу, викладає мій тато сіно на фіру, а я з гори їду якоюсь фірою. Зо стації 12 кілометрів
трохи пішки йшла, трохи їхала. Та й пішла зразу татові допомагати. Бо мама тоді дитину мала
родити, а працювати нема кому. Тато ще поле покосив, а я снопи в’язала – 12 гектарів. Картоплю
викопали. А поляки вже щодня облаву в селі робили. Кого злапають, то й заарештують. Селом
ішли – стріляли. А ми вночі працювали, вдень в лісі ховалися, хіба досвіта додому йшли їсти
варити. Цілу зиму всім селом в лісі ховалися. Так ми паску там святили. Два рази ледве втікали.
Зерно, одяг закопували в землю, а воно там гнило. Поляки вікна в хатах вибивали, двері ламали,
по скринях рилися, всьо забирали. 45 молодих хлопців в полон взяли – ніхто не вернувся. Як в
нашому лісі небезпечно ставало, то ми словакам платили худобою, щоб у їх лісі переховуватися. В
ліс із літаків стріляли.
Навесні 1946 зайшли танки, військові по лісі ходили, всіх людей похапали. А ми самі
лишилися, то й пішли за людьми, бо шо було самим робити. Позаганяли людей і худобу до
товарних вагонів. Голодних везли. А як десь на полі стали, то люди збирали собі якесь бадилля.
Варили на нім, і так якусь кашу заколотили, щоб похлептати. Завезли до Кізловського району в
одне село. Там хатів нам не дали. Начальство собі по районах кабінети поробило. А нам дали раз
таку кучу, що впала. Потім другий раз далили одну кімнату, де коні були. А третю хату вже самі
купили. Ще мусіли контингент сплатити. А отримали 5 гектарів поля. То я сама з татом орала. Ми
мали бути два роки без податків. Але з нас всьо дерли, навіть корову продали, щоб податок
заплатити. Всьо продали, ще коня нам грім забив. Лишилися без нічого. Виїхали з того села,
купили собі якусь времьонку. Ми в снігу спали, тато захворів, дістав запалення та й в 52 роки
помер. Назад вернулися з мамою і п’ятьма братами і сестрами. А як приїхали, то грошей не було.
Та й пішла на рік на службу: їсти варила, корову доїла, пекла, всьо робила. А нічого мені навіть не
заплатили. А тепер я вже така спрацьована, що ледве дихаю.»
Важка та сумна розповідь. Але присутнім не нові такі історії, бо учасники Клубу «Жива
історія» багато перетерпіли у житті. Вони слухали, кивали головами, а з очей котилися сльози
співчуття. А ще згадувалися власні біди, кривди та поневіряння. П. Юстина зізналася також, що їй
прикро одне – невизнання. Бо її молодші сестри та брати навіть не хочуть слухати розповідей,
ігнорують нелегку долю Юстини Михайлівни. Кажуть, це було давно і ніхто не повинен згадувати
минуле. Ми ж знаємо і переконуємо інших, що не можна бути байдужим до історії свого народу. І
тільки наша увага та визнання в силі загоїти рани живих свідків тоталітаризму.
Анна Кілас,
Керівник Клубу літніх людей «Жива історія» БФ «Карітас СДЄ» - Дрогобич
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СЕДЫЕ ДОРОГИ
ПРОШЛОГО

Международному Дню инвалидов была приурочена встреча
участников проекта «Разом сивими стежками минулого»,
которая состоялась в Алчевском городском музее в рамках
программы «Место встречи – Диалог».

В зале Великой Отечественной войны собрались бывшие жертвы нацистских
преследований, ветераны города и молодежь. Встреча людей военного поколения, как обычно,
наполнена воспоминаниями о прошлом, о друзьях, которых уже нет рядом, об ужасах фашистских
застенков, о пережитом и, конечно, о счастье жить в мире. Ветераны пели песни военных лет.
Особенно было приятно слушать малолетних узников: Валентину Константиновну
Вечерову и Любовь Ефремовну Хитяеву, исполнившую легендарную и всеми любимую
«Катюшу», Пелагея Андреевна Пасичник прочитала собственные стихи, а Валентина Викторовна
Комник и Виктор Михайлович Кобузенко как дети радовались победе в конкурсах.
Настроение ветеранов поддержала председатель городской организации Красного Креста
И.В.Познанская, вручив каждому участнику встречи подарки.
Н.В.Горбенко, руководитель проекта
«Вместе седыми дорогами прошлого», г. Алчевск
В отделениях социально-бытовой адаптации Красногвардейского
территориального центра социального обслуживания в рамках
программы «Место встречи – Диалог» прошли встречи с узниками
концлагерей, ветеранами, проживавшими на оккупированных немцами территориях и
молодежью, посвященные Международному дню памяти жертв холокоста и нацистских
репрессий.

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ

Школьники
услышали
рассказы
очевидцев тех страшных военных лет. Всем
ветеранам ребята вручили памятные сувениры,
сделанные своими руками. На всех встречах
звучали пожелания от ветеранов молодежи
помнить о своем прошлом, знать своих героев и
беречь мир.
На фотографии малолетние узники:
Семенов Петр Степанович,
Замай Елена Ивановна,
Темирова Лидия Ивановна и молодежь.
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11 січня 2013р. в Центрі Родини при Фонді святого Володимира
у Львові відбувся чарівний вечір-зустріч поколінь, в якому взяли
участь люди різного віку - від 12 до 88 років. Всі були активними і
радісними учасниками: слухачами, акторами, співаками, розповідачами і творцями краси.
КОБЗАРІ У
НЕВОЛІ

Надзвичайно цікаво було слухати розповідь
про Сибірські висилки, в умовах яких українські
лісоруби-засланці заготовляли кедрові дощинки,
вирізали бандури, з кишок диких звірів сушили і
натягали струни, творили інструменти, навчаючи
грі товаришів по неволі. Цілими ансамблями в
супроводі солдат з рушницями їхали на
новорічний концерт в Томськ, який захопленими
оваціями вітав кобзарів. Якими жартами пересипав
засл. діяч мистецтв України, відомий вченийвинахідник, кобзар і педагог Богдан Жеплинський
цю розповідь, яка засвідчувала про силу і
невмирущість українського етносу, про перемогу
духу над ворожими силами зла, які не змогли
знищити кобзарства – унікального мистецтва України.
Повернувшись в Україну пан Богдан став організатором у відновленні давнього лялькового
вертепу. Він випустив «Енциклопедію кобзарства», створив Капелу бандуристів, згуртував біля
себе молодь, з якою виступив з дотепним сучасним сценарієм на вечорі в Центрі Родини,
організованому в програмі проекту «Діалог поколінь».
Після виступу перед глядачами 88 -річного пана Богдана Жеплинського (з яких 10 років – в
Сибірських лісах тільки за те, що був сином священика) та його театру ляльок, глядачі радісно
вітали молодіжну експериментальну майстерню «Мистецький простір» з сучасною шопкою і
співом. Ця група молоді, збираючи спогади в людей, що пережили війну, творила сценарії для
п’єс про романтичну любов в увязненні, в підпіллі, в УПА, у Січових Стрільців.
Засобами сучасного вертепного дійства, співу, танцю, динаміки рухів – творилося
надзвичайно цільне мистецьке духовне дійство, зворушливо відгукуючись в серцях глядачів
старшого покоління.
Голова Фонду св. Володимира щиро подякував всім за виступи і запросив в світлицю
трапезної Центру Родини, де за святковими столами з солодощами, фруктами і
безконкуренційними львівськими пампухами з чаєм і кавою ще довго продовжувався живий
діалог, оздоблений галицькими колядками.
Фонд св. Володимира кожного разу інформує всіх, що ці діалоги, зустрічі і радісні хвилини,
ми завдячуємо Фонду Німеччини «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» в проекті «Місце
Зустрічі – Діалог».
Координатор проекту «Діалог поколінь» Леся Крип’якевич
Волонтери-помічники: Софія Кобрин, Марія Бачинська, Люба Дацюк
ВЕЧІР СПОГАДІВ РОДИНИ
КРУШЕЛЬНИЦЬКИХ

30 січня в Меморіально-музичному музеї Соломії
Крушельницької у Львові відбувся вечір спогадів родини
Крушельницьких про часи Другої світової війни.

Про життя співачки світової слави Соломії Крушельницької в часі війни розказала науковий
працівник музею Роксолана Мисько-Пасічник.
«1939 рік, початок війни застав Соломію Крушельницьку у Львові. Нова (совєтська) влада
прийшла з своїми порядками. Триповерхову кам’яницю, власність співачки, націоналізували,
1939-1941 роки маестро була безробітною.
В 1941 р. прийшла німецька окупаційна влада. С. Крушельницька вносить заяву про
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повернення їй будинку. Не відбулося, знову безробіття. Тоді ж була свідком страшних подій, коли
у тюрмах відкопували тисячі львів’ян, що загинули від рук НКВС при відступі Радянської армії.
1944 р. повернення «визволителів». Маючи на той час італійське громадянство, хотіла
повернутися до Італії, не дозволили. Не признали її освіти, а у характеристиці, що збереглася
постійно фігурує слово « бывшая ». Була «не угодная» новій владі, їй приписували націоналізм та
інші гріхи. Та все ж працювала в консерваторії. Отже була вказівка «зверху», де вважали, що
«світову славу» чіпати не треба».
Про Другу світову війну в родині Крушельницьких розповіла почесний директор бібліотеки
АНУ ім.. Стефаника академік Лариса Крушельницька.
Пані Лариса уже не згадувала про розстріляних в 1937 р. батька і синів тому, що це окрема
трагедія родини. «Сім’я мала усі документи на еміграцію в Австрію, але Радянська армія догнала
їх у Снятині. Радянська буденщина – нестатки, дефіцити, незвична для нас поведінка
«визволителів». Світової слави піаністка Леся Левицька (мати Лариси Крушельницької) підступно
була отруєна медиками під час операції ».
20-річна Лариса з 2-річною донечкою Тетяною залишилась без засобів до існування. Вони
єдині з чисельної родини вижили, щоб сьогодні свідчити.
Розповіді завершилися концертом пісень воєнного періоду, у якому брали участь актор
Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької Роман
Біль, солістка Львівської філармонії Ліля Коструба, акомпанував Орест Коструба, студент
Львівської музичної академії.
ганізатор Вечора споминів в рамках проекту «Діалог поколінь»
Адріана Огорчак, керівник Центру «Паломник» Фонду св.. Володимира
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ГОЛОКОСТ – ЦЕ ЗЛОЧИН
ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ

Волонтерським загоном «Милосердя» Кам’янецьПодільської гімназії була проведена пошукова робота по
встановленню фактів фашистських злодіянь у Кам’янціПодільському у роки Великої
Вітчизняної війни.
В результаті цієї роботи
встановлено, що 10 липня 1941
року німецько-фашистські війська
захопили місто
Кам'янецьПодільський. На Кам'янеччині
настали
тяжкі часи
кривавої
фашистської окупації – 999 днів та
ночей.
Запроваджений
гітлерівцями "новий порядок"
відразу ж заявив про себе
створенням гетто для єврейського
населення, таборів для радянських
військовополонених, вбивствами
та розправами над мирними

громадянами.
Вже 3 серпня 1941 року наказом коменданта Кам'янця-Подільського було запроваджено
комендантську годину. Цивільному населенню заборонялося ходити по вулицях з 21-ої вечора до
5-ої ранку.
Нацистам було відомо, що значна частина
кам’янецьких євреїв мешкає в центральній частині
Старого міста. І коли німецька авіація вчинила
перший масовий напад на наше місто (це сталося
30 червня 1941 року), то дотла були зруйновані
якраз житлові будинки на Центральній площі та
вулиці Рози Люксембург (тепер вул. Довгій).
Окупаційна влада розпочала репресії проти
єврейського населення. 8 серпня розпорядженням
польового коменданта мКам’янця-Подільського
для осіб єврейської національності у Старому місті
було створено гетто. Що підтверджує оголошення
німецької влади від 30 серпня 1941 р. такого
змісту: «Вхід до Старого міста українському населенню без особливого розпорядження суворо
забороняється. Хто без приписки буде пійманим у Старому місті…буде суворо покараним». В
гетто до 9 серпня мало переселитися все єврейське населення Кам’янця. Бідолашних звозили до
гетто зі Старої Ушиці, Оринина, Смотрича, Жванця та інших містечок. У грудні розпорядженням
старости Кам'янець-Подільської міської управи було обмежено перебування у межах Старого
міста цивільного населення. Дозвіл на вільне пересування одержали мешканці, що там проживали
та працівники підприємств і установ, які знаходилися у Старому місті. У той же час, населенню
міста та навколишніх сіл було заборонено торгувати з особами єврейської національності,
називати їх громадянами.
У гетто на території древнього Кам'янця (Старе Місто) гітлерівці зігнали для знищення
євреїв не тільки із населених пунктів краю, а також з Угорщини, Польщі й Словаччини. Серед
сотень загиблих у міській тюрмі та жандармерії було багато уродженців Кам'янеччини - українців,
росіян, євреїв, поляків. 24 серпня міський комендант заборонив єврейському населенню купувати
продукти за межами Старого міста.
Перший відомий нам розстріл єврейських громадян відбувся 27 серпня. Тоді, за кілометр від
північної околиці Кам'янця-Подільського, було розстріляно 7000 угорських та словацьких євреїв,
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а наступного дня ще 12000 євреївподолян. Протягом вересня 1941 р. на
території міста було знищено ще
11000 євреїв-іноземців та декілька
тисяч подолян. Розстрілювали їх на
північних околицях міста, біля
колишніх порохових складів і в тому
місці
теперішнього
Жовтневого
масиву, в якому утворилась велика
площа.
На
місці
теперішнього
Жовтневого масиву і біля будинків
колишньої школи прикордонників,
розташованих на східних околицях
міста, вбивали і членів Кам’янецьПодільського антифашистського підпілля та військовополонених. У серпні 1941 р., відповідно до
розпорядження польового коменданта міста, населення, яке не здало у зазначений час зброю та
амуніцію, підлягало покаранню смертю.
У нескінченному ланцюзі всенародної трагедії було і примусове вивезення кам’янчан до
рейху, яке тривало з лютого 1942 р. по січень 1944 р. Депортація цивільного населення
здійснювалася загарбниками із застосуванням грубої сили, свавілля та обману. Вік більшості
кам'янець-подільських "остарбайтерів" складав 15-19 років. Цей факт злодіянь фашистських
загарбників засвідчує наказ шефа Кам’янець-Подільської біржі праці про примусову мобілізацію
населення на роботу до Німеччини від 10 вересня 1942 р.: «На основі існуючого положення про
трудову повинність на Україні необхідно з кожного району Кам’янець-Подільської округи
направити до Німеччини 600 осіб чоловіків та жінок. Районні шефи повинні виділити для
відправки до Німеччини здорову та
працездатну робочу силу віком від 16
до 45 років, бажано холостяків…
Ніхто не має права відмовлятися від
поїздки до Німеччини по сімейних,
соціальних та інших причинах. їм
потрібно вказати на постанову про
запровадження обов’язкової праці.
Якщо
і
після
цього
вони
відмовлятимуться поїхати, то через
відповідну біржу праці староста подає
список людей для присудження їм
примусової
праці.
Від’їжджаючі
повинні взяти з собою зимову одежу,
харчі на 2-3 дні. Старости зобов’язані
пояснити родинам від’їжджаючих, що
вони повинні попрощатися вдома і на вокзал не мають права їх проводжати. Якщо все ж таки
будуть проводжати, то кожен повинен мати на увазі, що він буде разом з від’їжджаючими
направлений до Німеччини».
Незважаючи на терор окупантів, люди не перетворилися на покірних рабів. Активний опір
фашистам патріоти здійснювали у складі підпільних організацій і груп. Підпільники знищували
важливі об'єкти ворога, здійснювали диверсії, поширювали листівки, в яких інформували про
події
на
фронтах,
закликали
молодь
до
опору
ворогові.
У народній пам'яті назавжди залишаться імена організаторів і керівників підпілля на Кам'янеччині
Олександра Павлюка, Семена Лєдньова (Прокопенка), Антоніни Гладченко, Вілена Поворіна,
Костянтина Яковлєва.
Всього у Кам'янці-Подільському фашистами було знищено близько 85 тисяч місцевих
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жителів, радянських військовополонених та іноземних громадян. Про це свідчить зведена
відомість про злодіяння, вчинені німецько-фашистськими окупантами: «Місто Кам’янецьПодільський: кількість замучених, розстріляних, повішених радянських громадян - 85000, в тому
числі військовополонених – 600 та кількість примусово вивезених до Німеччини – 5000 осіб.
/Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941-1944): збірник документів і матеріалів /.
Сьогодні пам'ятні і меморіальні знаки, як вічні острівки людської пам'яті і застороги про
страшні часи війни, нагадують новим поколінням про велику ціну Перемоги.
Волонтерський загін «Милосердя»
Кам’янець-Подільської гімназії
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,

www.mestovstrechi.info

Виконавець випуску Благодийна організація «Касталия-Фонд»
Голова організації Ірина Пієвська
Тел.. +30509277755, електронна скринька: kastalia@mail.ru
Адреса: 04080, м. Кіїв, вул. Фрунзе, 103А, корп. 4.
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