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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

ЛИПЕНЬ 2013 РІК 
 

4 червня, у Міжнародний день дітей – невинних жертв 

агресії, колишні малолітні нацистські невільники 

міста Павлоград зустрілися з людьми схожої долі, 

членами Новомосковського відділення Української 

спілки в’язнів – жертв нацизму.  

Цей день був багатий на події. 

Учасники проекту «Створення студії 

«Єднання» в рамках програми «Місце 

зустрічі: діалог» (EVZ) не тільки дізналися 

від голови організації Коваленко Людмили 

Іванівни про роботу своїх нових друзів, але 

й оглянули виставку дитячих малюнків 

«Війна моїми очима», відвідали офіс 

організації та разом вирушили на екскурсію 

по історичним місцям Новомосковська, до 

Самарського Пустино-Миколаївського 

монастиря, Свято-Троїцького собору. Екскурсію блискуче провела екскурсовод 

Новомосковського відділення УСВЖН Валентина Володимирівна Погорєлова.  

Захід продовжився в парку сімейного відпочинку «Новоселиця», де літні 

люди отримали позитивні враження від творчості членів студії «Єднання» - 

баяніста Юрія Григоровича Давиденко, поета Олександра Вікторовича 

Кучеровського.  

Найціннішими подарунками того дня для організаторів заходу були теплі 

відгуки та побажання своїх підопічних. 

Керівник проекту «Створення студії «Єднання»  

Тетяна Краснещенкова. 
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Июль стал для проекта Запорожского городского 

благотворительного фонда «Еврейский общинный 

центр «Мазаль Тов» месяцем партнерства и учения.  

Наша программа «Клуб для пожилых «Здоровое 

старение» действует уже третий год и за это время мы не 

только смогли улучшить и изменить жизнь сотен пожилых людей Запорожья и 

области, но и найти партнеров.  

Одним из них является Запорожская областная общественная организация 

«Дивосвіт», которая реализует свою деятельность в Вольнянском районе 

областного центра. Члены этой организации обратились к нам, чтобы мы 

поделились опытом работы с жертвами тоталитарных режимов, рассказали об 

основных трудностях и достижениях в нашей работе и чем они могут нам помочь.  

Анализ работы проекта «Клуб для пожилых «Здоровое старение» показал, что 

нам для еще более эффективной социализации и поддержки пожилых людей всегда 

не хватает средств и возможностей гуманитарной и физической помощи. В 

процессе работы с «Дивосвіт» родился проект «Мобильный социальный автобус», 

который они подали на конкурс «Мы – это город». Это конкурс на лучшие 

социальные проекты среди общественных, муниципальных учреждений и жителей, 

организованный металлургическим комплексом «Запорожсталь». Проект 

«Дивосвіт» прошел в финал и получил финансирование для поездок в дальние 

районы области и на гуманитарную помощь. 

Цель проекта «Мобильный социальный автобус» в том, чтобы улучшить 

условия жизни нуждающихся людей пожилого возраста, которые проживают в 

селах и поселках Запорожской области. 

Старт проекта прошел 19 июля и представлял собой Круглый стол, в рамках 

которого состоялись: 

- Презентация проекта «Мобильный социальный автобус»,  

- Обсуждение проблем и возможностей оказания помощи нуждающимся 

людям пожилого возраста, которые проживают в селах и поселках Запорожской 

области, 

- Обсуждение перспектив сотрудничества волонтеров НГО и власти в 

вопросах оказания помощи пожилым нуждающимся жителям удаленных сел. 

Мы были рады, что проект Фонда «Память, ответственность и будущее» 

«Клуб для пожилых «Здоровое старение» стал одним из инициаторов такого 

важного начинания, услышали слова благодарности от специалистов и волонтеров 

«Дивосвіт». 

На Круглом столе присутствовали и выступали представители власти, 

Красного Креста, сельских советов. Заместитель председателя Запорожской 

областной государственной администрации Гамов Андрей Николаевич выступил в 

поддержку проекта: «Для нашей области это новация. Мы с семьей в одни из 

выходных примем участие в проекте. Моя бабушка умерла, и у меня нет стариков, о 

которых можно позаботиться, поэтому с удовольствием помогу людям. Призываю 

молодежь присоединиться, участок для самопроявления каждого обязательно 

найдется». 

Круглый стол закончился Торжественным выездом Мобильного Социального 

Автобуса с группой волонтеров и специалистов «Дивосвіт» и «Мазаль Тов» в 
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Вольнянский район для старта проекта.  

Молодые добровольцы собрались в этот день для выезда на недельную 

программу для оказания помощи пожилым жителям удаленных сел. Специалист 

проекта «Клуб для пожилых «Здоровое старение» Катерина Минакова провела для 

волонтеров тренинг «Особенности работы с людьми старшего возраста», во время 

которого ребята получили Памятку волонтера, ознакомились с анкетой для 

определения нужд пожилого человека.  

Специалисты «Дивосвіт» передали волонтерам гуманитарную помощь для 

участников проекта – Санитарные наборы (мыло, порошки и так далее), Наборы для 

людей страдающих урологическими проблемами (подгузники и прокладки 

урологические). В рамках проекта волонтеры также окажут посильную бытовую 

помощь, и что важно, помогут справиться пожилым людям с одиночеством – 

выслушают и запишут их воспоминания о прошлом. По этому вопросу мы также 

консультировали «Дивосвіт», чтобы не вызвать тяжелых воспоминаний, а наоборот 

поднять дух пожилых людей. 

Уже через несколько часов после Круглого стола волонтеры посетили две 

семьи пожилых нуждающихся жителей удаленного села, которые были благодарны 

за внимание и гуманитарную помощь. 

            
Координатор проекта «Клуб для пожилых «Здоровое старение» 

 Запорожского городского благотворительного фонда  

«Еврейский общинный центр «Мазаль Тов»  

Минакова Катерина. 
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Є поміж нас багаті й бідні.  

Кому що треба, доля не пита.  

Та є дві речі всім нам необхідні:  

У світі - мир, а в душах - доброта. 

19 липня 2013 р. у приміщенні соціально-

молодіжного центру при Благодійному 

Фонді «Карітас-Волинь» відбувся захід 

присвячений Дню миру. Його організували 

і провели учасники центру «Довіра» при 

Благодійному Фонді «Карітас-Волинь», а 

також учні - члени Центру  Німецької мови 

і культури. 

Мир – це одне з найвеличніших благ, 

яке дає людині можливість жити, працювати і творити. Під час свого земного 

служіння Господь наш Ісус Христос багато разів говорив про мир, вказуючи на його 

велике значення в особистому і суспільному житті людини. Без миру не можуть 

повноцінно функціонувати ні сім’ї, ні держави, ні суспільство. Христос вчив своїх 

послідовників, щоб вони не тільки зберігали мир між собою, але й трудилися для 

утвердження миру серед інших людей. Щоб вони були миротворцями.  

Слово було надане соціальному 

працівнику центру «Довіра» Ірині Бойко, яка і 

об’єднала на заході людей різних поколінь.  

«Доброта людини - у її погляді,  лагідних 

очах, щирій усмішці. А ще й в доброму 

привітному слові. Часом нам так не вистачає 

його! Кажуть, що словом можна і поранити 

боляче, якщо воно зле і безсердечне, і 

вилікувати, оживити, якщо воно чуйне та 

сповнене безмежної доброти. Отже, давайте 

будемо уважнішими один до одного і приходити на допомогу.»  

Учасники центру «Довіра» при ВОБФ  «Карітас-Волинь»  співали  пісень 

«Прославимо Бога» та «Голуб миру», «Волинський краю дорогий» та «Сонячне 

коло». Учні розповідали вірші про мир, добро. 

На свято був запрошений  саксофоніст з дитячо-юнацького центру Віталій  

Сидоренко, який подарував присутнім кілька музичних композицій. 

За традицією захід завершився жвавим спілкуванням за чаєм та солодощами. 

Соціальний працівник центру «Довіра»  

у ВОБФ «Карітас-Волинь»  

м. Нововолинськ,  

Бойко Ірина 
 

ДЕНЬ МИРУ У 

ЦЕНТРІ «ДОВІРА» 
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В рамках проекта «Помним прошлое - живем 

сегодняшним» воспоминания Раисы Гоман. 

Есть такое высказывание: «Чтобы сделать человека 

счастливым, нужно  у него что-то отнять, а потом 

вернуть». У Раисы Семеновны Гоман когда-то отняли 

свободу, поэтому она всю свою жизнь оберегала ее от посягательств, дорожила ею 

и хотела быть свободной. Сегодня, не смотря на болезнь и слабость, потерю 

близких, несчастье с сыном, она спокойна. Потому что свободна в своих поступках, 

взглядах, возможностях. В рамках проекта «Помним прошлое – живем 

сегодняшним» воспоминания Раисы Гоман, угнанной на подневольный труд в 

Германию в 1942 году. 

Коренная горловчанка Рая всегда ценила свободу, да никто ее и не 

ограничивал, благо семья была хорошей, любящей. Поэтому в 1942 году в 

оккупированной Горловке  16 летней девушке приходилось жить в страхе и не у 

себя дома, а у родственников на окраине. Жандармы каждый день устаивали 

«охоту» на молодежь для отправки в Германию, так Раиса вместе с другими 

оказалась в жандармерии.  

Товарный поезд, пересылочный пункт в Польше (г. Краков), осмотр врачами, 

проверка на запрещенные предметы – таковы были «прелести» путешествия из 

Горловки в Шторков город земель Брандербурга. Здесь Рая узнала, что такое 

неволя. 

В течение 3 лет девушка вместе с другими работала на военной фабрике, 

постоянно находясь в замкнутом ограниченном пространстве. Барак был соединен с 

фабрикой туннелем-переходом с колючей проволокой, в цехе тоже все было под 

присмотром и контролем,  завтрак и обед в столовой  рядом с надсмотрщиком, а сон 

бок о бок с другими. И только в воскресенье, в определенное время, их выпускали в 

город, выдав каждому на руки 5 марок. Казалось, что вот она свобода: небо над 

головой, ну и пусть немецкое, солнце, оно же одно на всех, ветер , такой ласковый, 

а вот люди добром не отличались. Продавцам было запрещено отпускать 

работникам фабрики продукты, хотя от брюквы вряд ли кто-то был сыт. 

Разрешалось покупать только ситро, которое на голодный желудок действовало 

хуже касторки. Но и этому разнообразию девчата были рады. 

Освободили Раису и других  советские танковые войска, но домой сразу их не 

отпустили, потому что нужна была помощь военчастям. Два с половиной месяца 

горловчанка прожила в части, стирая бинты, помогая по кухне.     

Дома ждали новые испытания. Несколько раз молодой женщине приходилось 

ходить в КГБ и доказывать, что она попала в Германию принудительно, а не по 

своему желанию, что ей было там тяжело и страшно. Но система работала исправно 

и было решено, что искупить свою вину  перед народом она может только через 

труд, но тоже за проволокой. Многих молодых людей, работавших на чужбине, 

отправляли восстанавливать Сталинград. Чтобы избежать принудительных работ, 

Раиса Семеновна поступила в горный техникум и окончила его с хорошими 

результатами, что открыло для нее возможность учиться в институте в Донецке. 

Всю свою трудовую жизнь она провела в угольной отрасли, правда, очень часто 

менялись названия, ведомства, структурные подразделения, но это уже было не так 

Я ХОТЕЛА БЫТЬ 

СВОБОДНОЙ И У 

МЕНЯ ЭТО 

ПОЛУЧИЛОСЬ 
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важно. Главное, что она была свободна и могла выбирать, где работать, с кем жить, 

что делать. 

Сегодня она уже не такая 

шустрая, как раньше, плохо слышит, но 

все также грамотно изъясняется, знает, 

чем живет город, признается, что есть 

проблемы, но она не привыкла 

жаловаться. Очень счастлива, что 

рядом  с ней брат – Виктор, 

помогающий во все делах. 

Больше 20 лет она состоит в 

Горловском отделении узников жертв-

нацизма и надеется, что эта дружба 

будет еще долго. На всех встречах в 

рамках проекта Горловского отделения 

узников жертв-нацизма она в первом ряду или за самым шумным столом, очень 

любит слушать выступления школьников и профессиональных певцов. После таких 

встреч хочет жить, а было так. Что раньше опускались руки. Она не боится 

старости, потому что старение – это естественно. Она не любит одиночества и 

ценит свободу. У нее есть свободное жизненное пространство. 

Как автор проекта и человек, узнавший истории бывших узников из первых 

уст только сейчас, будучи  уже взрослой, хочу выразить свое мнение: «Мы, 

действительно, перед ними в неоплатном долгу. Поколение без детства, с 

омраченной юностью смогло выжить, смогло построить страну, смогло вырастить 

нас. А что мы оставим после себя? Может пора научиться ценить вот это самое 

жизненное пространство, с работой и отдыхом, с родными и друзьями, с 

удовольствиями и огорчениями. И пора научиться быть благодарными тем, кто его 

нам подарил». Очень хочу, чтобы это поняли все. 

Координатор проекта 

 «Помним прошлое - живем сегодняшним» Горловского городского отделения 

УСУЖН Татьяна Ерохина 

 

Невже ця дивовижна, повна оптимізму і енергії 

жінка могла пережити це все – думала я 

повертаючись від пані Адріани. Звідки у неї стільки 

світла і любові до близьких? І як це чудове тепло 

передається внукам і правнукам? 

В один із спекотних липневих днів я вирішила сама відвідати одну із осіб, які 

є в картотеці проекту «Діалог поколінь» Фонду св.. Володимира. Багато чула від 

волонтерів про особливість цієї жінки. І справді, те, що почула, вражало. Ось 

фрагменти споминів. 

«В 1943 році поверталася я Карпатами після рейду  більшовицької партизанки 

під проводом Ковпака. Побачила їх варварське відношення, знищені залізничні 

мости, багато зруйнованих гарних будинків, церков і капличок. Люди ще раз 

переконалися хто такий окупант-більшовик. 

12.12.1943 мене арештують вдруге і зараховують до політичних в’язнів. В 

 

НЕЗАБУТНЯ 

ЗУСТРІЧ 
 



7 

березні місяці 1944 мене вивозять до Німеччини. Везли нас через польський табір 

Осьвєнцім, де ми вже бачили комини-крематорії і запах диму спалених людських 

тіл. Потім великий чоловічий табір в Гроссрозен. Тут бачили тяжку рабську працю 

табірників в каменоломнях. На місце до свого табору в Равенсбрюк прибули 

1.04.1944 р. то був табір тільки для жінок. Загнали нас в лазню, розділи догола, 

обстригли, забрали все цінне і повели під душ_ холодний, потім кожного занурили 

в дезінфекційну ванну, дали смугасту одежу з дрелиху, сфотографували, взяли 

відбитки пальців двох рук, видали номер і з того часу я була позбавлена імені і 

стала номером 33687 і кожному гестапівцю мала говорити по німецьки:»Гефтлінг 

(номер)33687». Потім повели нас в блок. Там заповнили формуляри і видали вибиті 

на шматку полотна номера і розпізнавальні знаки, це були трикутники: червоні- 

політичні, зелені – дезертири, чорні – за релігію, фіолетові – проститутки і букви на 

трикутниках «Р» (полька), «R» (росіянка), «F» (француженка). Перевіряли чи добре 

пришито, якщо зле – то били і до перевірки все мало бути пришите. На ноги дали 

«дерев’яки» - напівчеревики видовбані з дерева, Згодом загнали в барак, розмістили 

по три-чотири на одному ліжку під одним коцом. Тут в таборі Равенсбрюк я 

познайомилася з внучкою Івана Франка Вірою Петрівною та багатьма жінками з 

інших країн, які сьогодні мають високі пенсії і користуються пільгами, а нажаль в 

нашій країні нас не визнають 

учасниками бойових дій.» 

« В вересні 1944 р. мене перевели в 

інший табір «Фльосенбург». Тут я 

отримала інший номер 51305 і тут була 

до кінця війни. Тут мені було легше. Бо 

після ангіни мене перевели на роботу до 

кухні і я вже могла під пахою перенести 

кусок хліба для своїх дівчат Ірени і 

Катрусі з-під Стрия». 

На фото – Адріана Гурна з 

внучкою.  

 

Розмову з в’язнем двох німецьких концтаборів п.Адріаною Гурною 1926 р.н. 

записала координатор проекту «Діалог поколінь» Леся Крип’якевич. 

 

 

П’ята тематична Зустріч молоді з кардиналом 

Любомиром Гузарем та особами, що пережили різного 

роду репресії в період Світової війни, відкривала 

проблему мужності свідчити правду, віру, 

переконання. При сприянні Семінарії Св. Духа у Львові  Зустріч відбувалася  в 

каплиці семінарії  28 червня 2013 р. при підтримці Німецького Федерального фонду 

«Пам’ять Відповідальність Майбутнє» в рамках проекту «Діалог поколінь». Вступ, 

впровадження в тему    Зустрічі зробив представник Фонду св.  Володимира 

Святослав Турканик. Організатори Зустрічі - Фонд св.  Володимира, Патріарша 

молодіжна комісія. Метою зустрічі було  збереження пам’яті, усвідомлення 

відповідальності за майбутнє. Модератором Зустрічі був о. Ростислав Пендюк. 

 

ПОКЛИКАНІ 

СВІДЧИТИ… 
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“ В своїй інавгураційній промові Президент  Сполучених Штатів Америки 

Кеннеді   висловив дуже гарну думку: “ Не питай,  що Америка може зробити для 

тебе! А питай , що ти можеш зробити для Америки ”. Багато людей зараз чекає 

щоби їм щось дати, щоб їм розв’язати проблему, що вони повинні усе мати легко, 

вигідно, безплатно. Люди не думають категоріями: “А що ми можемо чи повинні 

робити, щоб наш нарід міг достойно жити? ”. 

Такими роздумами розпочав Зустріч з стодвадцятьма  молодими людьми 

моральний авторитет України Блаженніший Любомир Гузар. Молодь приїхала з 

різних куточків України, для того щоб ділитися досвідом, набиратися мудрості від 

Блаженнішого, задати питання. Тема Зустрічі «Покликані свідчити» була 

побудована в новому форматі дискусій, обміну міркуваннями, запитаннями, 

свідченнями. 

Однією з частин програми «Покликані свідчити» була двогодинна дискусія. 

Молодь задавала питання, які стосувалися життя в сучасному суспільстві, яке 

нажаль рідко коли керується моральними нормами. Звучали питання, пов’язані з 

проблемою виховання дітей та молоді. Блаженніший Любомир Гузар заохочував 

молодь до ініціативності у тому, щоб творити молодіжні осередки в різних куточках 

України, брати активну участь у житті Держави, безстрашно творити   краще 

майбутнє України.  

Координатор проекту «Діалог поколінь»   Леся Крип’якевич 

Організатор Зустрічі «Покликані свідчити»   Святослав  Турканик 
  

 

 

 

Друзі Фонду св. 

Володимира молода 

творча група майстерня 

«Мистецький простір» 28 

червня на території  

подвір’я Національного 

музею-меморіалу «Тюрма 

на Лонцького»  виконали 

музично-драматичне 

дійство «Ніч без 

світанку». Дійство 

відбувалося на фоні мурів в’язничного подвір’я, які вражали своєю суворістю і 

споминами . Дійство відбувалося за сприяння Львівської Облради і за участю 

симфонічного оркестру «Віртуози Львова». 

ДРАМАТИЧНЕ 

ДІЙСТВО «НІЧ БЕЗ 

СВІТАНКУ» 
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Учасники проекту «Діалог поколінь» 

запрошені на це  драматичне дійство були 

зворушені до глибини грою акторів, глибиною 

дійства і пам’яттю  про пережите. 

 

 

 

 

 

 

В останні місяці завершення проекту «Діалог 

поколінь»,  Фонд св. Володимира бажав висловити 

свою велику вдячність для волонтерів, які продовж 

року діяли в цьому проекті. Вони організовували зустрічі, чаювання, 

супроводжували літніх осіб на вистави, на одноденні виїзди, в музеї, знайомили з 

історичними постатями. Волонтери відвідували немобільних осіб, які пережили 

страхіття світових воєн і таборів, даруючи їм солодощі, книжки, привітальні 

листівки. Вони записували свідчення на диктофони, демонстрували фільми, 

підбадьорювали, навчали комп’ютерної грамоти та багато іншого. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Волонтери несли в світ забутих старших 

людей радість повернення в суспільство, 

відчуття потрібності молодому поколінню. 

Фонд св. Володимира керуючись вдячністю за 

їх безінтересовну працю в День святого 

Володимира, який так широко відзначався в Україні, вирішив подарувати їм 

маленьку зустріч з гостиною і мандрівку в Розгірче. 

 

Координатор проекту Крип’якевич Леся        

 

ПОДЯКА 

ВОЛОНТЕРАМ 
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         14 липня відбулася цікава подорож за 

маршрутом Львів – Щирець – Вовків – Львів. Щирець 

– типове галицьке містечко, віком старше від Львова з 

класичною забудовою: пл. Ринок в центрі головні 

вулиці розходяться від ринку. Дві старі церкви: в 

                 центрі і за містом на пагорбі, костел. 

Страшною сторінкою  історії  Щирця  залишаються післявоєнні часи, коли 

радянська влада вкорінювалася на наших землях силами вбивств, репресій, 

страшної діяльності НКВС. У Щирці створений музей визвольної боротьби. Усе на 

місцевому матеріалі, імена і фотографії близькі місцевим людям. А історії, як в усіх 

подібних музеях – страшні.На подвір’ї музею – чорна гранітна таблиця з 

викарбуваними іменами невинно убієнних, їх дуже багато. 

Окрему частину Щирця становить німецька колонія. Цю частину міста так і 

називають «колонія». Колоністи у Щирці, як і в усій Галичині, появилися ще в 

княжі часи, в XIV ст. Вони розвивали свої господарства на свій лад, вносячи в 

побут українських селян свої методи обробітку землі, ведення господарства, що 

було більш прогресивним в порівнянні з місцевим. 

Перше, що кинулося в очі – ширина вулиці, 22! Метри. Це дуже широка 

дорога розділена вздовж на дві полоси вузьким зеленим травничком. Посеред 

вулиці – дуже глибока криниця з найсмачнішою у Щирці водою. «Колонія» мала 

свою водонапірну вежу, свій млин, господарські споруди. Довоєнні німецькі хати 

перебудовані новими господарями. Автентичними залишилися лише кілька хат, які 

дали нам можливість уявити яким було давнє німецьке село: раціональним, 

чепурним, з чистотою і порядком. 

Під час війни в 1942 році німецький уряд вирішив забрати своїх громадян 

додому. Це була добровільно-

примусова акція. Виїжджали на 

возах. Не все могли забрати, 

несли значні матеріальні втрати. 

За часи спільного життя на 

українських землях заклалося 

чимало мішаних шлюбів. 

Нелегка справа покинути землю 

де пережили багато поколінь 

предків. З місцевим населенням 

німці жили у злагоді, після себе 

залишили добрі спогади.  

Цікавий відділ музею 

присвячений життю чеха Ржегожа, який зростав в Україні, полюбив нашу землю, 

багато зробив для українців відвойовуючи їх права в австрійському уряді. 

Це правда, що земля говорить, а в історії кожного роду є краплина історії 

народу.В цей наповнений інформацією день ми ще раз переконалися у 

незаперечності цих істин. 

 

Фонд святого Володимира  Адріяна Огорчак 

 

МАНДРІВКА В 

ІСТОРІЮ 
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18 липня 2013 року  відбулася зустріч осіб, учасників 

ЦГ  проекту «Діалог поколінь»  на тему: « Львів  в 

період німецької окупації».  

 
В затишній світлиці 

Родинної порадні  за філіжанкою 

чаю  зібралося невелике (10 осіб) 

товариство, яке ділилося своїми 

споминами про Львів у часи 

воєнної окупації. Запам’яталася 

розповідь  п. Євгенія Стародуб-

Баранкевич  про  історію зустрічі  

з братом  свого чоловіка, який 

був у підпіллі , попав у Львові у 

перестрілку з німцями і загинув . 

Зворушливою була  розповідь 

п.Оксана Семотюк про те ,  як  в 

1944 році , вона у віці 11 років  

приїхала у місто по свідоцтво, але повернутись назад додому не  змогла, бо 

проходив фронт,  і   німці  виясняли, хто вона і куди їде. Після пояснень посадили її 

на поїзд, який відвіз її  не додому,а в іншу  сторону , де вона  жила  два місяці в 

далеких знайомих  і  аж потім повернулася додому. Пан  Орест Яремко розповів,що 

у Львові, незважаючи на воєнні часи,  працювали театри і саме тоді він в перше 

подивився оперу «Аїда». Отож і в ті воєнні часи життя продовжувалося .  

 Пані Євгенія Баранкевич принесла фотографії своїх 12-ти братів і сестер 

повністю знищених війною, тюрмами, Сибіром і засланнями. 

 

 

Організатор зустрічі 

Оксана Слобода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ  В ПЕРІОД 

НІМЕЦЬКОЇ 

ОКУПАЦІЇ 
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Проект Охтирської районної центральної 

бібліотеки Сумської області «І осінь життя 

буває золотою», фінансований німецьким фондом 

«Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» викликав 

неабияку цікавість та схвальні відгуки  у 

відвідувачів Міжрегіонального бібліотечного 

ярмарку «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє», який відбувся 

3-4 липня 2013 року у Науковій бібліотеці ДВНЗ «Українська академія 

банківської справи НБУ» у місті Суми.  

Працівники бібліотек Київської, 

Полтавської, Чернігівської та Сумської 

областей для всіх відвідувачів презентували 

свої проекти, що відповідають потребам 

громад. Охтирським проектом зацікавився  

керівник програми «Бібліоміст» Матей Новак, 

а    обласне радіо в одному з репортажів 

представило інтерв’ю керівника проекту 

О.Андоленко. Цей проект дещо відмінний від 

усіх інших представлених на ярмарку, адже 

він не суто бібліотечний і має фінансову 

підтримку німецького фонду, а також 

розрахований на досить специфічну 

аудиторію. Представляли проект , крім керівника проекту,  також керівник апарату 

Охтирської районної ради Гопко О.В. та в.о. головного редактора газети «Прапор 

перемоги» В.Босенко. Працівники підготували та представили електронну 

презентацію проекту , змістовний роздатковий матеріал, який  отримали всі 

бажаючі учасники ярмарку. 

 

До 1025-річчя хрещення Київської Русі в рамках 

проекту «І осінь життя буває золотою», 

фінансованого німецьким фондом «Пам’ять. 

Відповідальність. Майбутнє» в Охтирській 

районній центральній бібліотеці Сумської області 

відбулося відкриття мистецько-книжкового 

вернісажу «Ікона-символ благості, добра і краси».  

На виставці представлені вишиті ікони 

майстринь гуртка, який працює в рамках 

проекту. На відкриття був запрошений 

настоятель Михайлівської церкви міста 

Охтирки, який благословив добру справу та 

наголосив на значенні віри в житті кожної 

людини. За час демонстрування виставки її 

відвідала значна кількість людей, які 

висловили свій захват від побаченого. Ще 

більше задоволення отримали майстрині, які 

подарували такі емоції відвідувачам.  

ПРЕЗЕНТУВАЛИ 

ПРОЕКТ ДЛЯ  ГРОМАД  

ЧОТИРЬОХ ОБЛАСТЕЙ 

УКРАЇНИ 

МИСТЕЦЬКО-

КНИЖКОВИЙ 

ВЕРНІСАЖ «ІКОНА-

СИМВОЛ БЛАГОСТІ,  

ДОБРА І КРАСИ» 
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У Чупахівській селищній бібліотеці в  рамках 

проекту « І осінь життя буває золотою», 

фінансованого  німецьким фондом «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє» відбулася  незабутня 

зустріч  поколінь,. Місцева бібліотека своїм 

заходом об’єднала мешканців села  різного віку від 30 до 76 років. В селищній 

бібліотеці ( завідуюча Кубарь С.І.) вже три роки працює клуб «Золотий вік», який 

об’єднує людей  поважного віку для спілкування, відпочинку, розради , для душі.  

Ініціатором чергової зустрічі стала мешканка села, дитина війни , член 

літературного об’єднання «Живе слово» Бережна  М.М. Особливість  цього заходу в 

тому, що члени клубу «Золотий вік» 

запросили до себе на гостини 

літературно – мистецьке об’єднання 

«Живе слово» ( керівник Глива М.І.), 

що діє при районній центральній 

бібліотеці  та  об’єднує  літераторів  і 

митців Охтирщини та Великої 

Писарівки.  

Зустріч була сповнена 

спогадами про минуле, про друзів , 

про пережиті  воєнні та повоєнні роки, 

щастя жити у мирі , і звичайно ж про 

рідний край Охтирщину, Чупахівку . 

            Дружнє спілкування  чергувалося  читанням віршів , виконанням пісень. Всі 

були активними слухачами, співаками, розповідачами та  творцями краси.  

 

О.М.Андоленко, керівник проекту 

м.Охтирка, Сумської області 

 

 

 

11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів 

фашистських концтаборів. 

До цього часу болять серця і горять душі в 

колишніх в’язнів фашистського рабства. 

Пройшовши пекло концтаборів, примусових 

робіт в Німеччині, вони і після війни не отримали спокою. Давно відгриміла війна, 

але тавро «зрадників Вітчизни» тяжіло над ними. 

Що могли зробити проти фашистів маленькі діти, покинуті на дорогах війни. 

18 квітня в Новомосковському аграрному  коледжі  відбулась зустріч в рамках 

програми «Місце зустрічі – Діалог» колишніх в’язнів концтаборів, остарбайтерів зі 

студентами групи А-301 та Т-101 технологічного відділення (куратори груп 

Кондратюк Н.І. та Головченко Т.В.). 

Це була зустріч двох поколінь зі сльозами на очах як у ветеранів, так і у студентів. 

Багато чого студенти зовсім не знали про Другу світову та Велику Вітчизняну 

війну, не розуміли, чому їхні прабабусі і прадідусі не розповідали їм про 

БІБЛІОТЕКА 

ОБ’ЄДНУЄ ГРОМАДУ 

НЕ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ 

ПАМ'ЯТЬ, 

ВІДЛУНЮЄ ЗНОВУ 

РОКАМИ… 
 



14 

перебування у фашистському рабстві. Схвильовані розповіді сивих ветеранів нікого 

не залишили байдужими. 

Плачучи, розповідали вони як забирали молодь13-17 років у Німеччину, везли 

в товарних вагонах без їжі і води,на пересильних пунктах сортували як худобу, 

хворих і слабких одразу відправляли в концтабори, де умертвляли в газових 

камерах і спалювали в крематоріях, а потім вивозили на поля, як добриво. 

За роки війни було створено більше 14 тисяч концтаборів, а в самій Німеччині 

функціонувало 1634 концтабори. Основні з них: Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк, 

Заксенхаузен (Німеччина), Освенцім, Майданек, Треблінка, Собібор, Хелмно 

(Польща), 

Концтабір медичних експериментів Маутхаузен (Австрія). А скільки їх було 

на Україні, в Білорусії, Росії! Через табори пройшло 18 млн. людей, 11 млн. не 

повернулося додому, із десяти дітей додому повернулась лише одна дитина, а 

загинуло їх лише в Україні до 3 мільйонів. 

 Розповідає колишнійвязень концтаборів Освенцім, Нацвайлер, Дахау – 

Гаврюшин Михайло Федорович: «Мені було неповних 16 років, коли почалася 

війна, в 41 році розстріляли батька, а в 42-му році нас, молодь села Вільне, вивезли 

в Польщу на роботу. Працювати я не хотів на фашистів, тікав, ловили з собаками, 

жорстоко били, а потім відправили в концтабір Освенцім, де мені зразу ж на руці 

поставили тавро (номер), яке залишилось у мене як мітка на все життя, як скалка в 

серці. В Освенцімі загинуло багато людей, та більше за всіх було євреїв. Їх 

вигружали з транспорту і відправляли в газові камери, а потім в крематорії. 

Ми виживали там в голоді, холоді, ходили в смугастих робах та дерев’яному взутті 

із спеціальним значком на грудях і з тавром на руці». 

 Розповідає остарбайтер Петруніна Ганна Олександрівна: «Брали нас, групу 

дівчат, з с.Орлівщина, привезли десь у Польщу(місто не знаю), протримали в 

карантині, а потім повезли в Німеччину в м.Білефельд, виставили на біржу. Там нас 

купив хазяїн фабрики господарчих товарів по            4 марки за кожну. Жили ми в 

таборі при фабриці, в бараках стояли 3-х ярусні дерев’яні ліжка із солом’яними 

матрацами і подушками, більше нічого не було. Одежа – полосата роба, дерев’яні 

«штуби» на ногах, на грудях значок «ОСТ», без нього вийти не можна нікуди. На 

роботу довго ходили під конвоєм, працювали по 12 годин на добу. Отак і жили, 

поки не звільнили американці». 

 Розповідає малолітній в’язень Чеботарьова Ольга Максимівна: «Меня с мамой 

и младшей сестрой забрали в концлагерь в родном Витебске, мне было 12 лет, а 

сестре – 9 лет. Концлагерь называли «5-1 полк», это были военные казармы нашей 

армии. Было холодно, голодно , есть почти не давали, поэтому ели мы даже траву. 

Не помню сколько там были, потом погрузили в теплушки и повезли в Германию. 

Сначала попали в Треблинский пересыльный концлагерь в Польше, а потом 

отправили в г. Гридвальд, где поставили на биржу. Купил нас бауер (хозяин) и мы 

работали там у него до конца войны». 

 Голова ради Новомосковського відділення Коваленко Л.І. розповіла про 

меморіальний комплекс концтабору Равенсбрюк, де була якийсь час її мама, а потім 

була переведена в робочий табір в м. Троєнбрітцен, де народила доньку Людмилу. 

 Слухаючи ветеранів, студенти були схвильовані, шоковані цими розповідями. 

Молоді люди із здивуванням читали рецепт хліба «Остенброт», який 
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складався з соломи, опилок, листя і лише 10% висівок. Такий рецепт був 

затверджений німецький урядом для в’язнів концтаборів та робочих таборів. 

Багато запитань викликав номер на руці Михайла Федоровича Гаврюшина. 

Серед членів Новомосковського відділення є три колишніх в’язні з номерами 

концтабору «Освенцім». 

 На зустрічі пролунали слова про те, що людство повинно бути більш 

гуманним, не створювати нові прецеденти до розпалювання ворожнечі між 

народами, до розповсюдження неофашистської теорії та її проявів. Тільки так 

Україна буде сильною, житиме в мирі і злагоді. 

 Зустріч пройшла в рамках проекту «Твоя стежина в ріднім краї» по програмі 

«Місце зустрічі – Діалог» за підтримки німецького благодійного фонду «Пам'ять, 

відповідальність і майбутнє» (EVZ). 

Голова ради Новомосковського 

 відділення УСВЖН    Л.І.Коваленко 

 

В загальноосвітній середній школі № 17 м. 

Новомосковська створено музей «Пам’ять 

заради майбутнього» при фінансовій 

підтримці німецького благодійного фонду 

«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» та 

спонсорській  допомозі з боку підприємців міста. 

Ідея створення музею з’явилася  з  початку  

співпраці школярів з Новомосковським відділенням 

в’язнів – жертв  фашизму. Майже  п’ять років 

проводилась кропітка робота: збирались  архівні  

документи, друковані матеріали ,фотографії та особисті 

речі,брались  інтерв’ю, записувались невільницькі та 

трудові біографії членів Новомосковського відділення 

в’язнів – жертв нацизму. Були створені фотовиставки, 

фотомонтажі,  намальовано   серію портретів  людей, які 

пройшли вогонь фашистських концтаборів: 

Освенцім,Бухенвальд,  Заксенхаузен, Равенсбрук  та  інші.  

По розповідях  ветеранів  діти  намалювали 60   

малюнків, в яких показали  страшну трагедію  мирного   

населення в роки Другої   Світової  війни.  

Музей  був  відкритий 26 червня 2013 року  на  честь  25-ї річниці створення 

Міжнародної Спілки колишніх малолітніх  

в’язнів нацизму. 

В музеї створено   експозиції в’язнів 

концтаборів , колишніх «Остарбайтерів»,  

матеріалів  меморіальних комплексів  

концтаборів, та більше уваги  звернено на 

співпрацю між старшим та молодим 

поколінням.  В школі вже виникли свої 

традиції, постійно  проводяться  лінійки 

Пам’яті, покладання квітів до  меморіального 

 

МУЗЕЙ  «ПАМ’ЯТЬ 

ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО» 
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Знака  на Алеї  Пам’яті, проводяться спільні свята, поїздки на екскурсії. 

     Створений музей - це відбиток невтомної праці  вчителів, школярів  та членів 

Новомосковського відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму,  це  

данина пам’яті  дітям і дорослим, що загинули на дорогах війни. 

 

                 Голова Новомосковського  відділення  УСВЖН, 

                 малолітній  в’язень   Л. І. Коваленко 

 
В середній загальноосвітній школі № 17 гурток 
«Пошук» працює четвертий рік, але 2011-2012 
навчальний рік був особливим для роботи гуртка. 

При підтримці Всеукраїнської благодійної організації 
«Турбота про літніх в Україні» в рамках програми 

«Місце зустрічі - Діалог» за фінансуванням німецького Фонду «Пам'ять. 
Відповідальність. Майбутнє» відбулася презентація проекту «Твоя стежина в ріднім 
краї». В рамках цього проекту було проведено ряд тренінгів по підготовці груп 
соціальних волонтерів серед дітей. Керівником та натхненником цієї роботи стала 
голова Новомосковського відділення Української Спілки в'язнів жертв нацизму 
Коваленко Людмила Іванівна. 

Під час проведення тренінгів розповідалося, що таке волонтер, важливість 
волонтерської діяльності , діти навчалися брати інтерв'ю, набували навичок 
спілкування. Особлива увага приділялась умінню вислухати людей похилого віку. 
Членам гуртка було надано завдання придумати та намалювати логотипи до 
проекту «Твоя стежина в ріднім краї». Як вони бачать цю роботу своїм поглядом. 
До цієї роботи гуртківці підійшли творчо та з ентузіазмом. Наступним етапом була 
зустріч, де діти представляли свої логотипи і коментарі до них, а поважне журі у 
складі: голови НВУСВЖ Коваленко Людмили Іванівни, директора школи Кошової 
Світлани Миколаївни та ветеранів Андрія Опанасовича Постерначука, Людмили 
Федорівни Щербатої визначало переможців. 

В рамках проекту членами гуртка було проведено ряд практичних занять в 
новомосковському офісі УСВЖН та вдома у ветеранів, де діти вчилися брати 
інтерв'ю, вислуховувати людей похилого віку, надавати посильну допомогу по 
господарству. 

Діти із задоволенням надавали допомогу, тим хто її потребував по 
господарству, на присадибній ділянці. Неодноразово активну участь гуртківці 
брали в дитячо-юнацькому конкурсі юних художників «Війна очима дітей», де 
посіли І, II місця та навіть отримали Гран Прі. 

Як зазначалося раніше, 2012 рік був особливий для учнів Новомосковської 
середньої загальноосвітньої школи № 17. Завдяки кропіткій праці та особистій 
допомозі Коваленко Людмили Іванівни, за підтримки німецького фонду «Пам'ять. 
Відповідальність. Майбутнє» була проведена титанічна робота. Відкрито пам'ятний 
знак у вигляді мармурового каменя з пам'ятною дошкою із закладення березового 
гаю - Алеї пам'яті. 

Разом з цим членами шкільного гуртка ведеться постійна пошукова робота : 
архівних, фото, відеоматеріалів та спогадів живих свідків подій Великої вітчизняної 
війни. Всі матеріали систематизуються і це є основою фондів майбутнього музею 
«Пам'ять заради майбутнього " , який плануємо відкрита в квітні 2013 р. 
Можливість обладнати цей музей ми маємо завдяки гранту , який отримало 

ГУРТОК «ПОШУК» 
В ПРОГРАМІ 

«МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ - 
ДІАЛОГ» 
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Новомосковськ відділення УСВЖН. 
Протягом минулого навчального року працював дискусійний клуб «Точка зору», 
де діти обговорювали переглянуті фільми та документальну 
хроніку, архівні матеріали. Учні були вражені страхіттями та жорстокістю 
німецьких загарбників. Особливе враження на дітей та педагогів мав перегляд 
фільму про Корюківську трагедію та Єврейське гетто. 

Одним із напрямків роботи 2011-2012 року - була підготовка тематичних 
літературно - музичних композицій, святкових концертів та привітань. Особливо 
запам'яталися участь у заході «Три сестри, три долі», присвяченому трьом сестрам 
Селезньовим; виступ на святковому концерті присвяченому відкриттю Алеї пам'яті, 
де були присутні ветерани з усієї Дніпропетровської області; виступ з літературно - 
музичною композицією на відкритті меморіальної дошки Таїсії Тонконог, учасниці 
антифашистського опору. 

Зі слізьми на очах аплодували ветерани, учні та вчителі школи емоційному 
виступу учасників гуртка з театралізованою постановкою «Гілочка берези» про 
долю маленької дівчинки - в’язня концтабору Освенцім, що був присвячений 
висадці березового гаю - Алеї пам'яті. 

Традиційними стали виступи учнів до Міжнародного Дня Пам’яті жертв 
фашизму та до Міжнародного Дня Визволення в'язнів концтаборів. 

Надовго запам'ятались дітям та ветеранам зустрічі, коли поважні гості 
ділились своїми спогадами про своє дитинство обпалене війною, де вони всі разом 
співали воєнні пісні та кружляли у вальсі під мелодії воєнних років. Такі зустрічі є 
частими і регулярними. 

Військово - патріотичне виховання в нашій школі ведеться не тільки на рівні 
гуртка «Пошук», в ній задіяні майже всі учні та вчителі закладу. У нас постійно 
відбуваються зустрічі з ветеранами, акції допомоги ветеранам та поздоровлення 
людей похилого віку, та учасників подій Великої вітчизняної війни на мікрорайоні, 
тематичні години спілкування, святкові лінійки та заходи до днів Пам'яті. 

 
Керівник гуртка «Пошук»  

загальноосвітньої середньої ніколи №17 
 м. Новомосковська – Забродська Т.Г. 

 

 

Проект ГО Жидачівського РЦ ССУ 

«Психолого-ресоціалізаційна підтримка літніх» діє 

у місті Ходорові, смт Нові Стрілища, селах Дуліби, 

Тейсарів, Заболотівці та Руда. Проект 

фінансується Фондом «Пам’ять. Відповідальність. 

Майбутнє» програми «Місце зустрічі - діалог». 

 У ньому залучено 6 практичних психологів, 60 волонтерів, 106 бенефіціарів. 

В рамках проекту нещодавно було організовано поїздку в музей  Слави Стецько у 

селі Юшківці на Жидачівщині. Музей було відкрито у 2010 році на День 

незалежності України у приміщенні школи, де у 1939–1941 роках вчителювала 

Слава Стецько. Будинок, хоч і в дуже поганому стані, але зберігся. Знайшовся в селі 

ентузіаст, Володимир Лагоцький, якого обурило, що історичний будинок, який 

пам’ятає живу Славу і її перші кроки в священній боротьбі за визволення власного 

 

З ВІРОЮ  

В УКРАЇНСЬКУ 

НАЦІЮ 
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народу, хочуть знести. З допомогою 

однодумців будинок було піднято з руїни, в 

ньому розміщена цікава експозиція, яка 

говорить про світлої пам’яті Славу Стецько і 

відновлено, що найголовніше, дух 

патріотизму і відданості справі нації. В музеї 

часто збираються мешканці села, отримують 

актуальну інформацію, обговорюють 

політичну ситуацію в Україні, справи у 

своєму селі. 

Нашим юним волонтерам, хлопцям, 

найцікавіше було розглядати зброю тих часів, макет криївки, старенький 

друкарський верстат, на якому друкували листівки та газети. Дівчат зацікавила 

біографія цієї незламної жінки. Була подивована і екскурсовод музею, яка від 

наших бенефіціарів – мешканців Ходорова та Нових Стрілищ, які ще пам’ятають 

події тих часів, теж дізналася багато нового. 

Галина Пельо 
 
 
 
 

21 июля в рамках проекта «Академия 

социализации пожилого человека» молодежь в 

очередной раз посетила пожилых людей, жертв 

нацизма. Каждый из них рассказывал свою 

трагическую историю. 
Именно с войны, с тем, что довелось увидеть, 

познать и пережить, связаны воспоминания теперь уже пенсионеров, а в годы 

войны маленьких еврейских мальчиков и девочек. 

Нашу молодежь потрясает именно тот факт, что это были их одногодки, с 

такими же радостями и 

трудностями. 

Жертвы во многом остаются 

один на один с проблемой 

одиночества и молодежь, ехала 

специально из Луганска в малые 

города навестить одиноких 

пожилых людей.  

Каждый из них делился 

своими историями, рассказывали 

стихи собственного сочинения, 

делились своими мыслями по 

поводу семьи, брака, любви, угощали своими фирменными блюдами.  

Каждое посещение превращалось в трогательные беседы, и наконец, пожилые 

люди чувствовали себя нужными и важными в жизни.  

ЧУЖОГО ГОРЯ  

НЕ БЫВАЕТ … 

ВОСПОМИНАНИЯ О 

ХОЛОКОСТЕ 
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Молодежь уходила в восторге, с кучей эмоций и мыслей.  

Но все ребята говорили, что нужно не просто помнить о прошлом, но и четко 

осознавать, какие угрозы современному миру несут межнациональная рознь, 

расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству.   

 

Сытникова Наталья 

 

 

Спілкування з природою не тільки відновлює 

сили, позбавляє від стресів, але й робить нас 

приязнішими та великодушнішими, про це 

свідчать останні дослідження Університету 

Рочєстєра (США).  

Саме усвідомлюючи ці твердження учасники проекту «Мережа домашніх 

клубів»  9 липня 2013 року вирішили провести «Зустріч за чашкою чаю» в одному 

із скверів міста. Проект виконується Відділенням ВБО «Турбота про літніх в 

Україні» в м.Черкаси за програмою «Місце зустрічі – Діалог» в Україні Німецького 

Фонду «Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє». 

Зустріч відбулась з нагоди Дня родини, яку відзначали 8 липня. В Україні цей 

день святкується з 2012 року, відповідно до Указу Президента. Учасники зустрічі 

дізнались, що в цей день відзначається також День пам’яті святих Петра і Февронії 

–покровителів сім`ї та шлюбу. З цікавістю прослухали  присутні перекази про те, 

що Петра –князя Муромського вилікувала від тяжкої недуги Февронія, яка не мала 

знатного походження. Вони одружились, прожили довге щасливе життя, виховали 

дітей, померли в один день. Петро і Февронія – одні з найвеличніших святих, котрі 

своїм життям показали відданість один одному і любов один до одного. 

Невипадково День родини святкується саме у День пам’яті святих Петра і Февронії. 

Тепло літніх променів сонця сприяло чудовому настрою учасників зустрічі. 

Обговорено питання подальшого написання родинних літописів учасниками 

проекту,  що сприяє укріпленню родинних зв’язків. Учасники зустрічі дізнались, що 

родина Блощаневич Галини Михайлівни та Миколи Андрійовича перебувають у 

шлюбі 44 роки, а Голобородько 

Володимира Арсентійовича та 

Ніни Іванівни -  49 років, тобто в 

наступному році будуть 

святкувати золоте весілля. 

Голобородько В.А. стверджує, 

що треба знати і шанувати своє 

коріння. В своїх спогадах він 

згадує про двох дідів: 

Голобородько Юрія Івановича та 

Ігнатушко Івана Парамоновича, 

про дядька Голобородько 

Афанасія Георгійовича, який 10 

років провів у ГУТАБ. В родині 

Лободюк Віри Григорівни 

 

ЗУСТРІЧ ДО ДНЯ 

РОДИНИ 
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любов до вишивання, виготовлення різних поробок вже передана  онучці Маші. 

Онуки Тимченко Петра Васильовича Шуршина Альона і Шуршин Андрій, крім 

спогадів про період окупації, написали про педагогічну працю дідуся, про 

виховання двох дочок і свої відносини з дідом. Вони написали: «Дідусь допомагає 

нас няньчити. Водить нас влітку купатися в Дніпрі. Взимку – на ковзанку на схили 

Дніпра. Водить в музеї, в зоопарк…Ми поважаємо і шануємо свого дідуся. Зичимо 

йому здоров`я, на довгі роки 

життя».  

Присутні побажали один 

одному, щоби у всіх родинах 

панували злагода і любов. 

Завершилась зустріч 

відвідуванням Черкаського 

державного художнього музею, де 

ознайомились з виставкою 

«Духовна Шевченкіана Василя 

Гелетки та «Безкінечні ремесла». 

 

Керівник Відділення ВБО 

«Турбота про літніх в Україні» в 

м.Черкаси  

Тетяна Бугеря.   

 

Історію вивчають по підручниках. Історичні 

факти стають підґрунтям для історичних 

романів і поезії. Однак розповіді безпосередніх 

учасників подій – це невичерпне джерело для 

вивчення і розуміння історії.  

Коли ж звучать розповіді людей, яких ти зустрічаєш на вулицях міста, і 

живуть вони в сусідньому домі, то ці розповіді запам’ятовуються надовго, і історія 

оживає. 

На це сподіваються учасники 

«Сусідської зустрічі», що відбулась12 

липня 2013 року в дворі будинку за 

адресою бульвар Шевченка, 244. На 

зустрічі прозвучали розповіді про події 

Великої Вітчизняної війни. На неї 

зібрались люди поважного віку, серед 

яких були ті, чиє дитинство припало на 

часи воєнного лихоліття, школярі та їх 

батьки. 

Незважаючи на канікули, діти 

разом з дорослими пригадали вивчене 

на уроках історії: 22 червня – «чорний» день початку війни, бомбардування міст 

Київ, Мінськ, Севастополь. Можливо, дехто з дітей вперше від сусідських бабусь 

почув слова пісні Б. Ковинєва про початок війни: 

 

СУСІДСЬКІ ЗУСТРІЧІ 
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Двадцать второго июня 

Ровно в четыре часа 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

Школярі почули, що вся територія Української РСР була окупована німцями. З 

України на примусові роботи до Німеччини було вивезено близько 2,4 млн. осіб. В 

Україні в період окупації було вбито 3,9 млн. осіб мирного населення і 1,3 млн. 

військовополонених, це не 

враховуючи загиблих на 

фронтах війни. 

Доповнено знання 

молоді про війну «живими 

свідченнями» дітей війни. 

Муригіна Ганна 

Харлампіївна розповіла, що 

коли почалася війна їй було 9 

років, вони жили в Кам`янці, 

на той час селищі міського 

типу Кировоградської 

області. В перші ж дні війни 

батько пішов на фронт і не 

повернувся. Коли в селище 

прийшли німці, життя зупинилось. Німці позачиняли крамниці, на вулицях хапали 

дітей і везли на вокзал для відправки в Німеччину. Дуже запам’яталось, як німці 

тікали. Чотири доби і вдень, і вночі вони уходили, в чотири ряди, не було навіть 

проміжку, щоби перейти на іншу сторону дороги. Вже після війни рядом з міліцією 

розкопали величезну могилу з тілами закатованих, розстріляних, повішених з усієї 

округи. Люди стояли над могилою, намагались впізнати родичів. «Таке не повинно 

повторитись», - зауважила Ганна Харлампіївна. 

Тішина Надія Василівна про війну розповідає зі слів мами, бо їй було лише 

два роки на початку війни. Жили вони в селі Перша Воробйовка Cлободинського 

району Курської області. Коли німці увірвались в село, то відразу почали шукати 

продукти. Але коли відступали радянські війська, була вказівка різати худобу, щоби 

нічого не дісталось ворогу. Худобу порізали, посолили м'ясо і пересипали 

лушпинням від проса. Коли це побачили німці, вони жорстоко побили батька, але 

м'ясо знехтували взяти. Потім ми мили м'ясо, вимочували та їли. Це і врятувало нас 

і односельців. Батько був на фінській війні, сильно поранений, тому його в армію не 

взяли. До війни батько був головою колгоспу, односельці його німцям не видали. 

Коли радянська армія наступала, мешканці села сиділи в погребах. Село потрапило 

під перехресний вогонь радянських і німецьких військ. Це саме район Курської 

битви. Село повністю зруйновано, не залишився цілим жоден будинок. А потім був 

страшенний голод. Надія Василівна сказала, що ті часи і згадувати важко. 

Присутні мешканці будинку доповнили розповіді про війну. Зазначили, що 

біля двору, в якому проходить зустріч, в 1943 році відбувались затяжні бої, вулиці 

були вкриті тілами радянських воїнів визволителів. Саме поруч з цим місцем 

довгий час в Черкасах знаходилась братська могила. 
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Школярі підготували до зустрічі концертну програму і показали виготовлені 

власноруч поробки. Прозвучали вірші, пісні, виконані танці, показано фокуси. 

Всі присутні залишились задоволені душевною, по-домашньому, теплою 

зустріччю. Було слушно підмічено, що в ній взяло участь чотири покоління 

мешканців міста. 

Зустріч організована Відділенням Всеукраїнської благодійної організації 

«Турбота про літніх в Україні» в м.Черкаси (відповідальний волонтер Бугеря Тетяна 

Анатоліївна) в рамках проекту «Пересувна виставка творчих робіт людей, які 

постраждали від нацизму та тоталітаризму в п’яти містах України» за програмою 

«Місце зустрічі –Діалог» Німецького фонду «Пам'ять, Відповідальність, 

Майбутнє». Відділення дякує за допомогу в проведенні зустрічі старшому 

викладачу Черкаського факультету ринкових та інноваційних технологій 

Київського національного університету технології та дизайну Щербині Наталії 

Миколаївні.    

Керівник Відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні» в м.Черкаси  

Тетяна Бугеря. 

 

Літні місяці трохи складні для роботи. Всі 

говорять про відпустки, ремонти, генеральні 

прибирання. 

 

 В місті нестерпна спека, організм вимагає наближення до природи – якщо не на 

середземноморських берегах, то хоча б у вигляді вилазки на місцеву річку Лімницю 

чи в Карпати, де зелень все ще не випалена сонцем, а ночі бадьорі і свіжі. 

Популярним є ще один вид бюджетного відпочинку – поїздка до родичів або 

знайомих „на село”. Сьогодні села довкола Калуша часто мають вищі стандарти 

життя, ніж місто. Багато селян традиційно їздить на заробітки, а всі зароблені 

кошти вкладають у свої господарства. Рідко можна зустріти подвір’я, де нема 

квітника чи альпійської гірки, фонтанчика чи ще якогось ландшафтного дива. У 

проекті „Місце пам’яті” вдалося поєднати радощі від спілкування з природою, 

спілкування з цільовою групою та дослідження з „усної історії”.   

Союзянки та волонтери організації - актори театру „Любарт” отримали 

запрошення на відзначення 60-ої 

річниці з часу повернення 

депортованого села Кадоба, що у 

Калуському районі. 

В межах цієї події була 

представлена театралізація поезії 

Галини Пухти „Переселення”. 

Невелика вистава дуже вдало 

супроводжувалася авторським 

читанням поезії.  

Це перша спроба 

молодіжної театральної формації 

працювати з використанням 

прийомів документальної драми. Мистецьке узагальнення жорстоких історичних 

 

ПОВЕРНЕННЯ 
 



23 

фактів ХХ століття стало можливим завдяки участі „Любарту” у проекті „Місце 

пам”яті”, який виконує Калуська філія Союзу українок за підтримки німецького 

фонду „Пам”ять. Відповідальність. Майбутнє”  у програмі „Місце зустрічі: діалог”. 

Мета молодих театралів – представити через універсальні, багатовимірні 

драматичні прийоми історію окремої людини в жорнах тоталітарного режиму, не 

важливо, якого кольору той режим – червоний чи коричневий. 

В даному випадку, йшлося про дуже характерну для нашого регіону історію – 

виселення, депортацію. Людей, які це пережили – тисячі у місті та районі - 

„путівки” до Сибіру  видавалися щедро людям різного віку і соціального стану.  

За допомогою кількох яскравих елементів звукового супроводу,  реквізиту і 

акторської гри молоді людини спробували передати трагедію депортації, коли 

плани, майбутнє, а часом – і саме життя, перекреслюється одним розчерком пера 

невідомої сили. Без приводу, без причини, без вини, тисячі людей позбавлялися 

майна, домівок, могил предків – словом, батьківщини. Товарні вагони несли їх у 

чорну невідомість, де часто чекала смерть. Приреченість, беззахисність перед злою 

силою, і, попри все –шалене бажання повернутися до рідного краю – такою є 

коротка театральна історія, яку 

„розповів” театр присутнім. У 

багатьох глядачів святкової 

програми на очах були сльози, 

і це – найвища відзнака для 

акторів, бо в даному випадку 

сльози  - це катарсис, 

очищення через сильні 

емоційні впливи. 

 Слід зазначити, що 

„любартівці” вже 11 місяців 

займаються „усною історією”, і 

за цей час чимало всього 

довідалися від жінок літнього 

віку, яким довелося пережити жахіття 40-х і 50-х років ХХ століття. В свою чергу, 

жінки теж запозичили собі щось від молоді – навики користування оргтехнікою, 

навігацію в Інтернеті, і чимало іншого. Таким чином, всі взаємно потроху 

позбулися негативних стереотипів про „погану молодь” і „набридливих бабусь”.  

І ще одне похвальне слово – про громаду села. З 1951 року мешканці вперто 

втікали з різних місць виселення, і у 1953 повернулися до своїх домівок  - 

зруйнованих, пограбованих, але – рідних. І зараз чисте, впорядковане село міцно 

тримається за життя. Словом, Кадобна своє протистояння з сталінським 

тоталітарним режимом виграла. Сьогодні це очевидно.  

Люба Липовська, 

Голова філії Союзу українок 

М. Калуш 

Проект „Місце пам”яті”.  

На фото: сцени з документальної вистави „Переселення”. 
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Поисковики Причерноморского клуба 

«Память», единой командой состоящих из 

людей старшего поколения и учащихся 8-й 

одесской общеобразовательной школы, 

продолжают поиск 662 детей-сирот, 

оставшихся в 1941- 1944 гг. в оккупированной 

Одессе.  

Списки этих малолетних жертв войны 

были обнаружены активистами Одесского 

Мемориала в областном архиве уже 

несколько лет назад, но пожилым членам 

общества Мемориал, справиться с такой 

задачей без поддержки молодежи не по 

силам. Поэтому Причерноморский клуб 

«Память», созданный при поддержке 

немецкого фонда ЕVZ, с целью 

восстановления памяти об одесситах в 

возрасте от года до 14-ти лет, волею 

жесткой военной стихии оказавшихся без 

родителей в оккупированной Одессе, активно включился в поисковую работу. 

Начатый совместный поиск дает первые положительные результаты – в одном 

из ведомственных архивов поисковики нашли алфавитные книги воспитанников 

сиротского дома №1 за 1942 - 44 годы. В них за скупыми канцелярскими записями 

прослеживаются судьбы детей, как в оккупационный  период, так  и после 

освобождения Одессы.  

.   

 

За каждой строкой этого бесценного документа, для юных поисковиков 

Ниозы Губановой, Вероники Пастушок и других, раскрывается целая эпоха тяжких 

 

ЦЕННАЯ НАХОДКА 

ПОИСКОВИКОВ 

ПРИЧЕРНОМОРСКОГО 

КЛУБА «ПАМЯТЬ» 
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испытаний выпавших на судьбы малолетних одесситов. У нынешних детей 

появляется живой интерес расшифровать скупые и размытые журнальные записи. 

Так графы «Бежал»  и «Возвращен» дают обширную информацию о стремлении 

воспитанников покинуть сиротский дом. Десятки мальчишек и девчонок в возрасте 

7-14 лет совершают побеги. Характерно, что мальчишки не бросают своих младших 

братьев и бегут вместе: так 7-ми летние Голубенко Толик и Миша Батута сбегают 

вместе со своими 5-ти летними братьями Володей и Колей.  

Во время оккупации в 1943г. много 16-17-ти летних девочек отправляют 

работать на румынский консервный завод №1, среди них Баленкова Катя, 

Васильева Лена, Гончаренко Алла, Медведева Лида, Парми Леонида и др. 

Несколько 10-11-ти летних мальчишек отданы на работы в румынские воинские 

части. 4-х летний Марк Леоненков в 1943г. умер. 

После освобождения Одессы, много 12-14-ти летних ребят уходят 

воспитанниками в советские воинские части № 11730 и № 42347.  Это  Александров 

Боря, Астащенко Витя, Берлизев Петя, Годованюк Леня, Гершкович Саша, 

Евдокимовы Женя и Лев, Гриневич Саша, Грунт Вова, Тарнавский Вася и др. 

Самовольно уходят на фронт с проходящими советскими частями 14-ти летний 

Астапович Борис и 16-ти летний Ерохин Василий. Часть повзрослевших ребят 

отправляют в одесское ремесленное училище №1. Многие возвращаются в семьи 

отыскавшихся родственников - мамы, папы, бабушки, тети, дяди забирают ребят по 

домам.  

В архивной книге обнаружены записи о том, что несколько ребят «списано», 

как не явившихся в детский дом после взятия Одессы. Нить поиска обрывается, и 

узнать о дальнейшей судьбе этих детей предстоит в кропотливой поисковой работе 

по косвенным источникам и данным. 

Долго расшифровывали непонятные цифры 4-х последних, дописанных уже в 

1944 году граф, датированных июнем – октябрем месяцами, но, в конце концов, 

догадались, что в них помесячно проставлялся контролируемый вес истощенных 

детей…  

На сайте Ассоциации «Ренессанс Одессы» 

www.avro.org.ua будут опубликованы 

данные по воспитанникам одесского 

сиротского дома №1 за 1942-44 годы. Их 

дальнейшие судьбы рассыпаются на десятки 

отдельных направлений, по которым 

поисковики клуба «Память» продолжат свой 

поиск. 

Поисковая группа обращается ко всем 

одесситам, оказавшимся в период оккупации 

в сиротских домах или в других местах без 

поддержки родителей, а также к их родственникам и знакомым, откликнуться и 

помочь в сборе информации, с целью восполнить еще одну страницу жизни нашего 

города. 

Наш адрес г. Одесса, ул. Серова 18. Телефоны: 048 7944993, 066 4051189 

Директор Причерноморского клуба «Память» Николай Овчаренко. 

 

http://www.avro.org.ua/
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Під звуки ніжного вальсу та за чашечкою чаю 

проходять зустрічі з людьми похилого віку і 

молоддю за допомоги реалізації проекту 

«Поєднання інтересів молоді та людей 

похилого віку», по програмі «Місце зустрічі: діалог», фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє». 

Спільними зусиллями була створена 

затишна обстановка, де легка музика 

спонукала на відпочинок, спілкування в 

колі друзів зігрівало души.  

Зустрічі за чашечкою чаю дуже 

полюбляють бабусі і дідусі, так як ці 

заходи зближують нас, допомагають 

молоді з’ясувати їх побажання, з метою 

проведення наступних цікавих, 

пізнавальних зустрічей. 

 Після зустрічі в нас виникла ідея 

провести виставку робіт по в’язанню, так як по проекту працюють різноманітні 

гуртки. 

Творчість, як спосіб самовияву, 

займає вагоме місце в житті людей всіх 

епох та різних культур. Через власну 

творчість бабусі діляться з оточуючими 

своїм внутрішнім світом, почуттями, 

думками, поглядами. 

 На гуртках люди похилого віку 

можуть продемонструвати свої творчі 

доробки, а це і декоративно-ужиткове 

мистецтво, і вишивка, і в’язання, і 

образотворче мистецтво та багато інших 

надзвичайно цікавих, творчих, 

оригінальних, неповторних робіт, які пронизані світлом, вірою в добро, любов’ю до 

прекрасного та життя. 

Такі виставки дають можливість 

не тільки відпочити, а 

продемонструвати свої вміння, 

навчитися чомусь новому, 

стимулюють творити, надають 

можливості повірити в себе, у власні 

сили. Таким прикладом є Здобнікова 

Тамара Петрівна, яка захопилась 

в’язанням крючком тільки з виходом 

на пенсію, але мріяла про це продовж 

всього життя. Вже 20 років вона не 

випускає крючок зі своїх рук. В’язані 

 

ЗАХОДИ, ЯКІ 

СПОНУКАЮТЬ ТВОРИТИ! 
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вироби складають основну частину її 

гардеробу, що робить її одяг 

винятковим. 

Різноманіть виробів Тамари 

Петрівни викликали у глядачів 

захоплення, яскраві враження, а всі 

бажаючи оволодіти технікою 

в’язання крючком були запрошені на 

«майстер-клас» по в’язанню та до 

інших гуртків проекту.   

 По закінченню заходів, люди 

похилого віку та молодь 

продовжують спілкуватися, 

дружити, знаходять мудрих наставників та надійну підтримку. А, як відомо, 

труднощі легше долати, коли поруч добрі та чуйні люди, щирі друзі.  

 

Керівник проекту Віта Твардовська 

МОГО «Творити добро», м. Миколаїв 

0637481087 

 

 

1025 років відділяють нас від дня хрещення 

Київської Русі.  

Значення цієї події важко переоцінити. 

Бо Хрещення Київської Русі 1025 років тому 

стало поворотним моментом в історії держави, 

дозволило їй включитися на рівних у політичний і культурний європейський 

процес; сприйматися зарубіжними «колегами по владній короні» державою 

цивілізованою. Саме з цієї події Русь увійшла до сім`ї християнських держав 

Європи, - поділився з нами отець Олександр ієрей Ольгінської церкви, що у 

Дарницькому районі Київа під 

час організованого нами 

круглого столу у трапезній залі 

цієї церкви.  

Саме після хрещення Русі 

наших пращурів інші європейські 

держави стали сприймати як 

рівноправних партнерів. Тож не 

випадково ювілейна дата внесена 

до цьогорічного календаря 

ЮНЕСКО.  

В урочисті дні святкування 

цієї видатної дати учасники 

проекту побували також у дуже 

цікавій просвітницькі і духовно збагачуючій екскурсійній поїздці –до Свято –

Троїцького монастиру: «Китаївська пустинь» та «Гнилецький монастир». 

 

НАШІ ДОЛІ – ТЕМА ДЛЯ 

ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ 
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У монастирі «Китаївська пустинь» відвідали храми: Дванадцяти Апостолів, 

Серафима Саровського і печерний храм Собору Пресвятої Богородиці. Як нам 

повідав чернець екскурсовод за лаврською легендою засновником цієї обителі був 

князь Андрій Боголюбський (1174 рік) прозваний «Китаєм». За другою легендою на 

цьому місці було укріплене городище – південний форпост Києва (тюркське слово 

«китай» означає укріплення).   

Гнилецькі печери за своєю 

популярністю займають друге 

місце після Київа печерської 

Лаври. Цей церковний комплекс 

одне з найкращих куточків 

заповідної краси Києва ї вражає 

різновидністю форм підземної 

архітектури 

Учасники проекту тут 

побували у Свято – 

Миколаївському храмі та 

унікальних печерах преподобного 

Феодосія Печерського – ансамблю 

з двох підземних комплексів 

побудованих у XI-XV віках. 

Насправді: духовність, віра, любов, доброта ось, що для нас означає 1025 – 

років хрещення Київської Русі. 

Учасники проекту в останній день липня відвідали Київський Планетарій в 

якому прослухали цікаву лекцію «Міфи та легенди зоряного неба» від якої відчули 

не аби яке задоволення. 

Під час проведеного круглого столу по темі «Як нам працювати з молоддю» 

обмінялись  досвідом з грантерами від Міжнародного фонду «Взаєморозуміння і 

толерантність».  

 

Заступник керівника проекту 

 «Наші долі – тема для творчості молоді» Слєсарєва Н.І. 

 Українська спілка в’язнів – жертв нацизму, м. Київ 
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Організатор  програми: 
Всеукраїнська  благодійна  організація 

«Турбота про літніх  в Україні» 

Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 
Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 

 

 
Видання  здійснюється в рамках програми 

«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє» 
(Німеччина) 

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de, 

http://www.mestovstrechi.info/ua/ 
 

 

 
Виконавець випуску: 

Павлоградський міський благодійний фонд 

«Життєвий простір» 
Адреса: ПМБФ «Життєвий простір», 

вул..Степового фронту , 11, м Павлоград, 

Дніпропетровської області  

51400 

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung�evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/

