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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

ВЕРЕСЕНЬ 2013 РІК 
                           
 

                                     Знаменательная дата Луганщины. 

 В рамках программы «Место встречи – диалог» в офисе совета 

Алчевской городской организации ветеранов Украины состоялся «круглый 

стол», посвященный 70-летию освобождения Луганской области и города 

Алчевска от немецко-фашистских захватчиков. Теплая, дружеская 

обстановка собрала участников целевой группы проекта «Разом сивими 

стежками минулого» - П. А. Пасичник, В.К.Вечерову, А.С. Мазур, 

А.В.Лукьяненко, В.Н.Лысюк, В.М.Кабузенко и руководителя поэтического 

клуба «Импульс» Светлану Скорик, а также молодых депутатов городского 

совета Алексея Околелова и Романа Олексина.  

 

                           
 

 

- Все вы, к сожалению, являлись свидетелями тех страшных далеких 

событий, - обратилась к ветеранам, детям войны председатель городской 

организации ветеранов Надежда Горбенко. – Поэтому мы собрались в этом 

уютном зале в узком кругу, чтобы пообщаться, вспомнить те времена и 

наметить светлые планы на будущее. 

Ветеран Великой Отечественной войны, известный историк, почетный 

гражданин города Андрей Андреевич Ямковой поделился своими 

воспоминаниями: - Хотелось бы напомнить, что освобождение Украины 

началось именно с нашей области. Уже в середине декабря 42-го года, когда 

велись ещё бои под Сталинградом, сурового врага прогнали из первого 
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населённого пункта нашей страны – села Пивнивка  Меловского района. А 

через месяц, в январе 43-го, эта счастливая участь ждала и районный центр 

Меловое ( за освобождение центра полегли тысячи советских воинов). 2 

сентября советские войска  

освободили  наш и соседние города. На войне сражалось более 12 

тысяч наших земляков и практически каждый второй из них погиб. 

Сегодня наша задача заключается в разъяснении молодёжи страшной 

сути войны, чтобы никто не забывал: без прошлого не было бы настоящего. 

Мы всегда должны гордиться Алчевском, нашими героями, которые 

бесстрашно сражались за Родину. 

На встрече бывший малолетний узник Пелагея Андреевна Пасичник с 

радостью прочитала свои стихи “Алчевск, я так тебя люблю»: 

О, если бы заговорили 

Дома, проспекты и наш комбинат, 

Они о многом рассказали бы: 

Как, город, рос ты и мужал завод. 

 Я грущу всегда при расставании, 

 А при встрече говорю: 

         Ну, здравствуй город мой любимый, 

 Алчевск, я так тебя люблю! 

 

 

Участники проекта приняли участие в передаче Эстафеты памяти 

«Слава солдату освободителю». 2 сентября текущего года символ эстафеты – 

солдатскую гимнастерку времен Великой Отечественной войны, 

воспроизводящую путь освобождения населённых пунктов Луганской 

области торжественно передали г. Алчевску, а уже 3 сентября символ был 

передан Донецкой области. 
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Руководитель проекта   «Разом сивими стежками минулого», председатель 

совета  Алчевской городской организации ветеранов Украины                      

Н.В.Горбенко.    

 

             В Макеевке широко распахнул свои двери Клуб для пожилых. 

 

В сентябре начал свою работу Клуб пожилых людей «Мои года – мое 

богатство» в Макеевке. Основной базой клуба является городской 

художественно- краеведческий музей, а основным контингентом – бывшие 

узники нацизма и граждане, пострадавшие от репрессий.  

После краткой презентации всей 

программы, о которой рассказали 

местные городские газеты на первое 

заседание клуба пришли очень 

много гостей. 

Практически всех интересовали 

правила вступления в клуб, 

программа деятельности и 

возможности найти для себя новый 

круг общения. 

Руководитель проекта Тамара 

Артамонова довольно подробно рассказала собравшимся о том, чем будет 

заниматься каждый член клуба в течение ближайших двух лет. 

Еще при разработке проекта предполагалось, что участниками проекта 

должны стать бывшие узники фашистских лагерей и гетто, пострадавшие от 

национал – фашистского оккупационного режима, бывшие аустарбайтеры, 

военнопленные и другие категории людей, судьбы которых связаны с 

военным временем. 

Основу клуба составят  члены городской организации бывших узников 

фашизма. 

Многие посетители уже знали друг друга на протяжении многих лет. Не 

мудрено, что практически всю первую часть беседы заняли вопросы о том, 

кто кого и когда в последний раз видел. Радовались, узнавая, что человек 

жив, искренне печалились о навсегда ушедших. 

Но оптимистические настроения взяли верх.  Люди узнали, что 

финансирование  мероприятий проекта осуществляет немецкий  

Федеральный Фонд «Память. Ответственность. Будущее», что внимание 

будет уделено не только тем, кто еще находит силы придти на мероприятие в 

музей, но и тем, кто ограничен стенами квартиры, а то и постели. 

Сразу же посыпались предложения о том, чего бы хотели члены клуба на 

своих тематических встречах. Было приятно и даже удивительно видеть, как 

блестят их глаза. 

А завершилась встреча массовым распеванием песни, из которой взяты слова 

для названия клуба «Мои года – мое богатство».  
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Решили не тянуть долго, а сразу приступить к реализации программы «Пою 

со звездой», которая пройдет в ходе реализации проекта. С Вахтангом 

Кикабидзе, исполнявшем эту песню с экрана, пела бывшая узница Освенцима 

Людмила Ващина. 

А завершилась встреча дружным чаепитием. 

Старт взят. Настроение у всех приподнятое и лирическое. Собственно, 

именно для этого и действует в Украине проект «Место встречи – диалог». 
               

  

В ДОБРЫЙ ЧАС 

 

В сентябре 2013 г. в рамках программы поддержки жертв тоталитарных 

режимов «Место встречи - Диалог» начал работу проект «Усиление 

социальных связей людей, пострадавших от нацизма, путём проведения 

встреч с молодежью как для мобильных, так и немобильных пожилых людей 

в городе Харькове». Исполнителем проекта выступает Харьковский 

областной фонд «Социальная служба помощи». Основные мероприятия 

проекта проводятся на базе клуба активного долголетия «Вторая молодость», 

организованном ХОБФ «Социальная служба помощи» в 2001 г. и успешно 

работающим по сей день.  

 

Целью данного проекта является социокультурная и психологическая 

реабилитация лиц, переживших национал-социализм, с целью приобщения 

их к участию в общественной жизни, согласно собственных интересов, 

потребностей и потенциальных возможностей. 

 За истекший период нами были проведены четыре тематические 

встречи по следующим направлениям: 

 «Вдохновение» - вечера песенного и литературного творчества с 

исполнением любимых (военных, патриотических, народных, современных 

песен); созданием литературно- музыкальных композиций, постановкой 

интермедий и юмористических сценок; 

 «Азы православия» - встречи духовно-просветительского направления, 

изучение православной веры и культуры; 

 «Приятного аппетита» - встречи для любителей кулинарного искусства: 

приготовление и дегустация любимых блюд, обмен рецептами, мастер-

классы, обсуждение принципов здорового питания; 

 «Незабываемое» - вечера памяти, сбор воспоминаний, подготовка 

материалов к публикации в местных СМИ. 

Первая встреча состоялась 4 сентября. Руководитель проекта Баглаенко 

Ирина Анатольевна ознакомила бенефициантов с основной целью и задачами 

проекта, ответила на вопросы. Аниматоры проекта Набока Галина Ивановна 

и Ермола Неля Васильевна рассказали о предстоящих мероприятиях в клубе. 

Психолог Ельцова Ольга Евгеньевна поделилась размышлениями о 

психологических последствиях Великой Отечественной войны, а также 

рассказала о возможностях получения психологической помощи в ходе 

проекта. Общение проходило в тёплой непринуждённой обстановке, 
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сопровождалось чаепитием и угощениями. Ансамблем «Вторая молодость» 

был дан праздничный концерт. В ходе мероприятия завязались личные 

контакты. Предстоящая программа вызвала живой интерес у участников ЦГ. 

Бенефицианты поделились своими впечатлениями и пожеланиями. 

11 сентября, в День усекновения главы святого Иоанна Крестителя, 

состоялась встреча духовно-просветительского характера «Азы 

православия». Участникам была предоставлена информация об истории 

православного праздника, строгом посте как выражении скорби христиан о 

насильственной смерти великого Пророка. Каждый из участников поделился 

личным духовным опытом и отношением к религии. Были выбраны темы 

следующих встреч.  

Работа проекта продолжилась 18 сентября. В этот день состоялась 

встреча в клубе «Приятного аппетита». Участники продегустировали блюда 

домашней кухни. Высший бал получили вареники на пару, с капустой, 

творогом, яблоками. Пришлись по вкусу также блинчики и овощные блюда. 

В ходе мероприятия участники проекта и члены клуба узнали друг друга 

ближе. Гости рассказали о своей жизни, о тяжёлых испытаниях, постигших 

их в годы войны.  

 

                                    
Варвара Тихоновна Никитина – бывшая узница Равенсбрюка, участница 

Интернациональной группы сопротивления фашизму, инвалид І гр. Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена «За мужество», Член бюро 

Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, 

отличник народного образования. 

 

 

 

Очередная встреча, 25 сентября, состоялась в рамках направления 

«Незабываемое» и была приурочена Дню партизанской славы. На встрече 

присутствовала участница интернациональной группы сопротивления 

фашизму в 1942-1943 гг. Варвара Тихоновна Никитина. Уроженка г. 

Харькова, Варвара Тихоновна до войны окончила 8 классов. Особые 

способности проявила в изучении французского  языка,  и,  оказавшись  

весной, 

1942 г. на принудительных  работах в г. Ватен- штедте,  стала  связной  между  

французскими 
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и русскими военнопленными. Спустя год, в апреле 1943 г., по донесению 

осведомительницы гестапо Александры Остапенко, была помещена в 

карательный лагерь в селении Галлендорф, затем в тюрьмы Брауншвайга и 

Магдебурга, а оттуда – в концлагерь Равенсбрюк. 23 августа 1945 г. 

вернулась в Харьков, где всю свою жизнь проработала учителем математики. 

 

 22 сентября 2013 г. Варвара Тихоновна награждена Почётной грамотой 

Харьковской областной организации бывших партизан и подпольщиков 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. за личный вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения на патриотических традициях нашего 

народа 

. 

 В ходе вечера памяти «Незабываемое» был также составлен план 

дальнейшей работы, выбрана редколлегия, распределены обязанности, 

назначены ответственные за сбор и обработку интересной информации и 

воспоминаний. 

 

 В сентябре-октябре на базе клуба «Вторая молодость» проходят 

занятия по подготовке волонтёров-студентов для дальнейшей работы на 

проекте. 

                                                            Баглаенко И.А., Набока Г.И., Ельцова О.Е. 

                     Харьковский областной фонд «Социальная служба помощи» 

 

            Крымское отделение ВБО «Турбота про літніх в Україні» 

 В сентябре 2013 года стартовал новый этап проекта 

«Связь времён и    поколений-2» в рамках программы 

«Место встречи – Диалог». 

 В Ялте это событие было ознаменовано 

митингом, который состоялся 23 

сентября в «День памяти жертв 

сталинизма и нацизма» на месте 

массового расстрела жителей г. Ялты в 

декабре 1941 года. Рядом  еврейской 

общиной Ялты установлен памятник 

расстрелянным евреям их было более 800 человек.  

На митинг собрались волонтёры Ялтинского подразделения, 

представители Еврейской общины во главе с председателем 

общины, вице-президентом еврейской Рады Украины, членом 

президиума Всемирного еврейского конгресса Люстиным 

Владленом Нафтульевичеч. Руководитель молодёжной группы 

Еврейской общины  Мантель  Станислав. Малолетний узник  

Лобко Иван Николаевич.   
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8 экипажей ялтинских      байкеров 

во главе с руководителем ялтинского байкерского клуба Виталием Костенко. 

 Для узников ялтинского гетто жизнь кончилась в декабре 1941 года. Их вели 

по старой ялтинской дороге — в сторону Никитского ботанического сада. 

Там, у крутого склона их расстреляла зондеркоманда СС.Во всех 

выступлениях звучал призыв к памяти о тех страшных событиях . Память о 

войне.  Она не стирается, не тускнеет с годами.  Потому, наверное, что это не 

только память отдельных людей или одного поколения.  Это Память Народа, 

навечно врубленная в его историю, в его настоящее и будущее, в его 

национальное самосознание. 

В Ялте менее чем за месяц были расстреляны 4,5 тысячи человек.  

              Это место должно стать в Крыму Центром памяти жертв фашизма. 

         В словах руководителя молодёжной группы Еврейской общины  

Мантеля Станислава звучал призыв к молодому поколению: 

 «мы не должны проходить мимо случаев возрождения антисемитизма и 

должны быть готовы действовать против его новых форм. Это обязательство 

мы несем не только перед еврейским народом, но и перед всеми другими, 

кому угрожает или может угрожать такая же судьба. Мы не должны 

закрывать глаза на идеологии ненависти и дискриминации, где бы они ни 

появлялись». 

 «Наше прошлое требует от нас бескомпромиссной борьбы с 

антисемитизмом, ксенофобией и нетерпимостью», — сказал в своём 

выступлении  член президиума Всемирного еврейского конгресса Люстин 

Владлен Нафтульевич.  

Были здесь и люди, 

непосредственно 

пережившие ужасы 

нацизма. Кажется, так 

давно это было. Но только 

не для тех, кто прошёл 

сквозь ужасы фашистских 

застенков. Биографии этих 

людей - это настоящие 

уроки мужества для 

молодого поколения. 

Поэтому мероприятие 
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стало поистине значимым для начала над проектом. Все мероприятия, 

которые проводятся в рамках данного проекта имеют своей целью 

сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и уничтожений, 

укоренения демократии, укрепления мира и стабильности на нашей земле - 

сказала руководитель ялтинского подразделения Юркова Тамара Сергеевна, 

которая была инициатором и организатором этой акции. 

Люди, будете в том месте, в районе грузового морского порта (район 

Отрадное), поклонитесь этим безвинным жертвам. 

 

                  
Громко просигналили байкеры своим традиционным гудком. Это был сигнал 

всем о том, что память целого поколения, уже с избытком запечатленную 

многочисленными газетами и журналами, «не задушишь, не убьешь». Она 

требует все нового и нового осмысления. 

Митинг закончили словами Юлиуса Фучика: 

«Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни 

добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и 

за вас. Я не хочу, чтобы были забыты товарищи, которые погибли честно, 

мужественно защищаясь, сражаясь на воле или в тюрьме. Я не хочу также, 

чтобы позабыли тех из оставшихся в живых, кто столь же честно и 

мужественно помогал нам в самые тяжелые часы. Каждый, кто был верен 

будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобно изваянию, 

высеченному из камня». (Юлиус Фучик) 

 

    
 

.Руководитель Крымского отделения ВБО «Турбота про літніх в Україні»       

Е.И. Чудная 
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«Шануй батька і матір, довго житимеш на землі і добре тобі буде».  

 

Вересень 2013 року став новим стартом  працівників БФ “Карітас 

Івано-Франківськ УГКЦ” та Івано-Франківського обласного відділення 

української спілки в’язнів – жертв нацизму до реалізації програми “Місце 

зустрічі — Діалог” німецького фонду «Пам’ять. Відповідальність. 

Майбутнє.». Згідно робочого плану проекту «Клуб людей похилого віку 

«Надвечір» 12 вересня 2013 року у Карітасі  була проведена перша зустріч 

набувачів проекту, на яку завітали 35 людей старшого віку, жертв 

тоталітарних режимів. Координатор проекту Дмитрук Олег привітав 

присутніх з початком діяльності нового проекту, який дасть можливість 

відновити проведення регулярних зустрічей у місцях для спілкування, 

навчальних та інформаційних тренінгів груп взаємодопомоги, психологічних 

тренінгів з формуванням нових ціннісних орієнтирів для адаптації та 

усвідомлення невідворотності старіння, зустрічей – діалогів поколінь а також 

різноманітних гуртків для людей старшого віку (бісероплетіння, 

виготовлення вітальних листівок, декупаж, робота з ЕОМ, тощо). 

 

Учасники зустрічі були вдячні за турботу про них, а особливо про тих, 

хто, зважаючи на важкий стан здоров’я та старечу немічність, не може 

відвідувати зустрічі. Для таких людей силами волонтерів Карітасу буде 

здійснюватися патронаж на дому з метою надання соціальних послуг догляду 

та підтримки  важкохворих, що дає їм можливості відчути себе потрібними у 

суспільстві. Волонтери та студенти Івано-Франківської Духовної Семінарії 

проявили свою жертовність в імя доброї справи на користь іншим і 

долучилися до діяльності проекту «Клуб людей похилого віку» для надання 

соціально- побутових послуг для маломобільних та немобільних осіб 

літнього віку, жертв тоталітарних режимів. 

Для підвищення якості надання соціальних послуг догляду та 

підтримки вахкохворих та немічних, протягом вересня працівниками проекту 

«Паліативна допомога в Івано-Франківську» (програма Карітасу Відень) для 

волонтерів  було проведено два навчальні тренінги: «Вимірювання рівня 

цукру в крові за допомогою глюкометра» (23.09.2013р.) та «Вимірювання 

артеріального тиску» (30.09.2013р.).  
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У ході групових занять волонтери ознайомилися з будовою глюкометра 

(пристрою для вимірювання цукру в крові) та тонометра (апарату для 

вимірювання артеріального тиску),  з  принципом їх роботи та технікою 

вимірювання. Свої знання вони закріпили шляхом практичного виконання 

маніпуляцій, практикуючись один на одному. Тренери розповіли волонтерам, 

наскільки для хворої людини важливо знати реальні показники 

життєдіяльності організму в той час, коли її самопочуття погіршилося. Тому 

є необхідність вміти користуватися цими пристроями, знати показники 

норми та вміти зорієнтуватися, яку допомогу необхідно надати людині в тій 

чи іншій ситуації. Адже в будь-який момент можуть виникнути такі 

обставини, коли комусь необхідна негайна стороння допомога. Тому кожен з 

нас, а особливо, той, хто віддає себе служінню людям, повинен володіти 

знаннями та навиками невідкладної допомоги, щоб бути готовим в любій 

ситуації проявити свою виваженість, впевненість, розум, досвід та здібності. 

Ми – нащадки тих, хто прожив тяжке минуле за наше сьогодення та 

майбутнє, а тому повинні віддати їм належне: повагу, підтримку та допомогу, 

адже на нинішній день старенькі люди так  потребують нашого розуміння та 

догляду. 

                

                                  З піснею в душі… 

 

28 вересня 2013 року о 15.00 годині в Луганській міській громадській 

організації Клуб «Ветеран» за підтримки Благодійного фонду «Світло серця» 

пройшов сольний концерт члена клубу Дугіна Миколи Миколайовича, 

лауреата Всеукраїнського фестивалю для сліпих «Осіннє листя» 

(м. Євпаторія). Захід відбувся у рамках реалізації проекту «Зв'язок часів і 

поколінь – створення клубу дозвілля «Ми – разом», підтриманого програмою 

«Місце зустрічі – Діалог» Фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». 

Сольний концерт для людей, постраждалих від окупації в роки Другої 

світової війни, ветеранів війни та праці тривав дві години. За цей час Дугін 

Микола Миколайович представив присутнім свої пісні в авторському 

виконанні, які дуже вразили своєю ліричністю та відвертістю. Пісні були як 

ліричні так і на воєнну тематику.  

Після концерту присутнім ветеранам, а ї було майже 30 осіб, було 

запропоновано залишитися на вечір танців і чаювання. Усі присутні 

погодилися та провели незабутній час під мелодії вальсу і танго воєнних 

років – музику своєї молодості. 
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Луганська міська громадська організація Клуб «Ветеран»                                

                               

                                  Виставка-інсталяція «Рівновага». 

 З 5 по 20 вересня 2013 року в приміщенні Черкаського обласного 

художнього музею презентувалась «Виставка-інсталяція «Рівновага». 

Виставка проводилась в рамках  проекту «Пересувна виставка творчих робіт 

людей, які постраждали від нацизму та тоталітаризму», якій здійснюється на 

кошти німецького фонду «Пам'ять відповідальність, майбутнє» за програмою 

«Місце зустрічі - діалог». Проект виконується Благодійною організацією 

«Фонд соціальної адаптації та інтеграції «Касталія-Фонд», м. Київ  

(координатор проекту Пієвська Ірина Лазарівна). Проект здійснюється в 5-ти 

містах України (Сімферополь, Івано-Франківськ, Житомир, Глухів, Черкаси). 

В Черкасах проект виконує Відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні» в 

м.Черкаси. 

 «Проект має на меті оприлюднювати правдиві спогади очевидців подій, 

що відбувались в житті країни, а також створювати умови для спілкування 

різних поколінь. Проектом створюються умови для такого спілкування,  

усвідомлюючи,   що ніщо не зможе замінити живого спілкування людини  з 

людиною, бо таке спілкування перетворюється з абстрактних знань на 

особистий досвід. А головне те, що молоді учасники  проекту – юні митці, чи 

не останнє покоління, яке  може мати таку можливість. І те, що обрано для 

нашого діалогу  мову творчості також не випадково -   творчість легко долає 

межи часу. Ми вдячні всім хто приймав участь у нашому проекті, а особливо 

волонтерам, які здійснювали пошукову роботу, знаходячи  свідків тих подій, 
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та організовували зустрічі з молоддю. Це нелегка робота, яка вражає людей 

небайдужих до історії своєї Країни», - зазначила координатор проекту 

Пієвська Ірина Лазарівна.  

 Протягом року в п’яти містах України проходили зустрічі  творчої 

молоді з людьми, які постраждали від нацизму та тоталітаризму.    

 Учасники зустрічей представили свої роботи для пересувної виставки, 

яка буде демонструватися в п’яти містах України, а саме  Глухові, Житомирі, 

Івано-Франківську, Сімферополі та Черкасах. 

 Черкаси першими приймали всеукраїнську пересувну виставку творчих 

робіт. На відкритті виставки були присутні  учасники проекту - літні люди і 

молодь; заступник директора департаменту соціальної політики Черкаської 

міської ради Ніконенко Юлія Валентинівна, начальник управління культури 

та туризму департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської 

ради Шепецька Валентина Петрівна, голова обласної організації ветеранів 

педагогічної освіти Пальтова Тамара Андріївна, співробітники Черкаського 

краєзнавчого музею.  

 Присутнім було презентовано фільм Олександра Дірдовського 

«Рівновага жаху».  Прозвучало попурі на тему воєнних пісень у виконанні  

ансамблю «Лийся, пісне» територіального центру соціальної допомоги 

Соснівського району м.Черкаси, учасники якого діти війни. 

 На виставці були представлені як художні твори знаних майстрів, так і 

ужиткові вироби (вишивка, плетіння бісером, в’язані речі), роботи – відповіді 

дітей (учнів художніх шкіл та творчих гуртків), безпосередніх учасників цих 

зустрічей. 

 Центральний простір інсталяції присвячено досвіду жертв фашизму та 

сталінізму. Бачимо його в суворій графіці митця з Житомира Володимира 

Куткіна.  

 В Черкасах в рамках проекту були організовані зустрічі молоді з 

Гармаш Любов Павлівною та Слюсар Олексієм Григоровичем, які в роки 

Великої Вітчизняної війни були примусово вивезені на роботу до Німеччини, 

з Демурою Валентиною Кіндратівною, Герасименко Тамарою Миколаївною,  

Муригіною Ганною Харлампіївною, Тішиною Надією Василівною, які 

перебували на окупованій території. Вивчались події, які відбувались в місті 

Черкаси в період німецької окупації. 

В рамках проекту в конкурсі творчих робіт дітей та молоді на тему: 

«Війна та мир: діалог поколінь» в Черкасах взяли  участь:  

  учні Черкаської дитячої художньої школи ім. Д.Г. Нарбута ( директор 

 школи Веселова Людмила Борисівна), 

 учні математичного класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 8 Черкаської міської ради (директор школи Саєнко Тетяна 

Борисівна), 

  студенти Черкаського факультету ринкових та інноваційних 

технологій Київського національного університету технології та дизайну 

(декан факультету Натрошвілі Світлана Геннадіївна). 

 Спогади про пережите в роки війни, життєві події, які випали на долю 

старшого покоління, знайшли своє втілення в малюнках дітей. 
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 Історія нашої землячки, яка в роки війни врятувала 100 дітей, Шулежко 

Олександри Максимівни, якій присвоєно почесне звання «Праведник народів 

світу», надихнула учнів ДХШ на серію малюнків. 

 В роботах студентів університету чітко проглядається розповідь 

Гармаш Любові Павлівни про її примусову роботу в Німеччині: ось їх везуть 

до Києва, далі поїзд на чужину; очі дівчинки, якій тяжко в далечині від 

рідного краю; розбите серце, бо все було б інакше, якби не війна. І діалог 

поколінь - «Війна – слово про лихо, тільки тим, хто не знав її». 

  Нагороджено переможців виставки. Переможцем конкурсу   в 

номінації «Вільне вирішення теми» стала Савчук Ольга за роботу «В 

неволю» (КНУТД).  

Гранпрі від журі за роботи, що присвячені історії дитячого будинку 

О.М. Шулежко, отримали учні дитячої художньої школи: Доброва Анастасія, 

10 років, за роботу «Портрет Шулежко О.М.», Шепецька Катарина, 7 років, 

за роботу «Шулежко О.М., 1942 рік», Коршунова Олександра, 10 років, за 

роботу «Діти війни» та Авілова Єлізавета за роботу «Дитячий будинок» (м. 

Черкаси). 

Треба пам’ятати минуле заради майбутнього.  

 

      Виконавчий директор «ТЛУ» в Черкасах 

      Бугеря Тетяна Анатоліївна. 

 

Мандрівка по Волині 

Для багатьох учасників проекту «Організація діяльності центру 

«Довіра» для жертв тоталітарних режимів» участь у житті центру є чи не 

єдиною розрадою у житті. Дуже люблять наші старенькі подорожувати. 

Завдяки німецькому фонду 

«Пам'ять. Відповідальність. 

Майбутнє.» ми маємо 

можливість, особливо коли 

сприяє погода, організовувати 

екскурсії на невеликі відстані. 

Перші дні вересня порадували 

теплом і 20 членів цільової 

групи здійснили невеличку 

подорож по Волині. 

Першу зупинку 

подорожуючі зробили у м. 

Ковель, відвідали греко-

католицький монастир імені Святого Миколая Чернецького, побували на 

службі Божій у церкві. Настоятель храму отець Леонід розповів історію 

монастиря та запросив усіх до трапезної кімнати на обід.  
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Продовжили поїздку до с. 

Колодяжне, де відвідали 

літературно-меморіальний музей 

Лесі Українки. 

Люди похилого віку шанують 

пам'ять про відому поетесу, тому 

поклали квіти до її пам’ятника, що 

знаходиться на території музею. 

Екскурсовод провела 

змістовну і цікаву екскурсію по 

будинку, де колись проживали 

Косачі. Літні люди усе слухали з 

великим інтересом, ставили безліч 

питань щоб довідатись ще більше з життя великої української поетеси та її 

сім'ю. Адже більшість учасників проекту ніколи не були в цьому музеї. В 

теплій дружній атмосфері хотілося  послухати поезію Лесі Українки. Усіх 

порадував отець Леонід, який продекламував свого вірша про поетесу. 

Активні учасники проекту Пона Іван Федорович та Слюсарук Олена 

Степанівна прочитали свої підготовлені вірші із поезії Лесі Українки.  

На зворотному шляху усі подорожуючі у гарному настрої обговорювали 

події дня, ділилися враженнями. Такі екскурсії є завжди радісною подією для 

людей старшого покоління. 

Координатор проекту 

Карпенюк Тетяна 

м. Нововолинськ 

 

 

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: 

      Алчевська міська організація ветеранів України 

                                                  Sovetveteranov2011@mail.ru  
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