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27-28 листопада, у містах Борислав та Івано-

Франківськ відбувся показ перформансу «Театр 

спогадів. Доля малолітніх в’язнів нацизму», 

документального театру міста Дніпропетровська в 

рамках програми «Місце зустрічі - діалог. 

     Наш театр існує 4 роки, і кожна вистава - це зовсім 

не дитяча доля, малолітніх заручників гітлерівського 

режиму. Так, 27 листопада, в палаці культури міста 

Борислава, при підтримці міського Голови – Фірмана 

Володимира Євстаховича, проведено зустріч БО 

«Каритас»(Борислав) та ДМВ 

УСВЖН(Дніпропетровськ), на якій були присутні 

жертви нацизму Борислава та Дніпропетровська, 

школярі Бориславської ЗОШ та учасники театру НВК 

122 міста Дніпропетровська. «Я так переживала і 

навіть не спала довго, все думала, що можу сказати на зустрічі. Та ось тепер, після 

перегляду вистави, хочу сказати, що я знову побувала в своєму дитинстві, як же 

наші долі схожі одна на одну – ми просто могли радіти самому маленькому – 

сонечку та мирному небу. Ставали дорослішими за лічені дні та навіть години. Дуже 

вдячна вам за таку величезну роботу, яку ви проводите серед молодшого 

покоління»,- висловила свою вдячність пані Мирослава Павлюх, малолітній в’язень 

з Борислава. А ще, у приміщенні Каритасу було проведено  засідання дискусійного 

клубу «Жити пам’ятаючи», на якому учні з міста Дніпропетровська спілкувались з 

бориславцями, дуже цікава вийшла бесіда і отець Петро, директор БО «Каритас», 

підсумував її словами: «Живемо всі в нашій Україні, і все у нас спільне – і минуле, і 

майбутнє, а головне є теперішнє, яке ми зараз з вами будуємо. Робіть, діти, тільки 

те, що бажаєте собі та своїм близьким, 

тоді лихо не прийде в наші домівки. Хай 

ваші серця наповняться Божою любов’ю 

та вірою».  Отець Петро гостинно 

запросив нас на екскурсію по храму 

святої Варвари, де знаходяться мощі 

більше п’ятисот святих. Ми були дуже 

вдячні за цікаву розповідь і теплий 

прийом отцю Петру та пані Марії.  

     28 листопада нас дружньо приймав 

«Каритас» в Івано-Франківську. Спочатку 
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відбувалась зустріч з малолітнім в’язнем концтабору 

Бухенвальд – Кубицьким Романом Миколайовичем, де 

діти зацікавлено слухали свідка тих страшних подій, 

свідка, який дитиною знаходився на «фабриці смерті 

Бухенвальд». Тетяна Петрівна Стенько – керівник театру 

звернулась до учасників зустрічі: «Кожна сім’я повинна 

знати історію своєї родини, яка є невід’ємною історією 

нашої країни. Нам всім треба розуміти, що тоді ніяка 

прийдешня влада не зможе перекрутити її на свій розсуд 

і «запихнути» для вивчання в підручники. Ми на 

особистому досвіді наших старших поколінь можемо показати, що відбувалось. 

Український народ завжди був і залишається єдиним. Толерантність, терпимість, 

людяність – ось основні цінності, на які треба орієнтувати молодь.»  

    В Будинку Просвіти ім.Т.Г.Шевченко міста Івано-Франківська відбувся показ 

перформансу «Театр спогадів. Доля малолітніх в’язнів нацизму». Учасники театру, 

учні міста Дніпропетровська, емоційно відтворили долі людей, що пройшли 

лихоліття війни. Весь зал аплодував стоячи. Отець Володимир, директор БО 

«Каритас», звернувся до учасників зустрічі з промовою про те, що історія нашої 

країни - це надбання всього народу і ми не маємо морального права її забувати. 

Учасниця зустрічі з Дніпропетровська, малолітній в’язень – Кочержина Людмила 

Веніамінівна зазначила: «Ми пережили ті страшні роки і більшість людей тяжкої 

долі дуже бояться і зараз говорити про минуле. Я вважаю дуже ефективним даний 

формат збереження особистих  історій, адже він має взаємодію зразу трьох сторін: 

літніх людей - у визнанні особистого досвіду та підвищенні їх самооцінки, що життя 

прожите не дарма; молоді – у вивченні історії з перших вуст; у аудиторії, яка 

запрошена на перегляд – легкість сприйняття документальної інформації. Тобто,  

людина, яка пережила, часто не в змозі говорити при великій аудиторії, а через 

молодь – учасників театру, все знову проживається не так боляче, і навіть, з іншої 

точки зору, підкреслюються позитивні моменти пережитого, які допомогли 

вистояти, не зломитися. Аудиторія, в свою чергу, бачить конкретну історію життя, а 

не загальні фрази, як було тяжко в ті роки.»  

Координатор проекту «Клуб для 

спілкування людей похилого віку 

«Надвечір»» Дмитрук Олег Іванович 

гостинно запросив нас на екскурсію по 

приміщенню БО «Каритас», де ми 

познайомились з багатьма напрямками 

діяльності. Зокрема, кімнати, де 

проводяться гуртки по зацікавленості, 

мають гарні виставки робіт учасників 

гуртків – це і листівочки, і панно з 

декупажем, і вишивані та плетені речі. Ми вдячні отцю Володимиру та Олегу 

Івановичу за цікаві зустрічі у Івано-Франківську. Велика вдячність за підтримку 

нашого проекту німецькому Фонду EVZ.                                              Менеджер проекту 

                                                                                                         Антоненко Олена 

 м. Дніпропетровськ 
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Много светских и религиозных праздников подарил 

нам ноябрь. Но в нашем клубе для пожилых людей 

«Мои года – мое богатство», который действует в 

Макеевке, это месяц двух важных мероприятий. 

9 ноября, почти сразу же после 96 годовщины Великой октябрьской 

социалистической революции, празднование 

которой в бывшем Советском союзе  помнят 

все наши клубники, любители театрального 

искусства получили уникальную возможность 

посетить Донецкий Национальный областной 

театр юного зрителя и посмотреть веселый 

спектакль по пьесе М. Камолетти  «Ах, уж эти 

парижане».  Чтобы не привлекать внимание 

окружающих к своим физическим 

ограничениям, наши зрители заняли свои 

места в театральном зале задолго до начала 

спектакля.  

Чудесная аура театрального зала, уютных холлов с фотографиями актеров, общение 

и воспоминания наших подопечных о театральных встречах прошлых лет, 

обсуждение первого действия спектакля  поднимали настроение и придавали 

жизненные силы. Необычность этого театрального путешествия крылась в 

некоторых, как кажется многим, мелочах. На этот раз в театр были доставлены 

люди, которые  последние годы передвигаются только в пределах своего жилья, а за 

его пределы выходят по очень большой необходимости и совсем недалеко.  Видимо, 

по этой причине обычное посещение театра до слез растрогало Наталью Ивановну 

Петрушенко и Людмилу Михайловну Тищенко, бывших педагогов. Они и многие 

другие зрители из числа наших  клубников искренне благодарили немецкий фонд 

EVZ «Память.Ответственность.Будущее» за  эту возможность.  К слову сказать, по 

выходным, то есть субботам и воскресеньям в Макеевке троллейбусы работают до 

16 часов, а автобусы- до 17 часов.  Для нужд пассажиров только маршрутные такси, 

в которых не действуют льготы,  маршруты их  достаточно раздроблены  и  поездка 

до театра требует от человека от 3 до 4 пересадок. Даже в сопровождении 

родственника  поездка в театр становится проблематичной.  Поэтому простые слова 

«Спасибо Фонду» звучали искренне и от души. 

ВСТРЕЧИ ВО БЛАГО 

ЗДОРОВЬЯ 
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Следующим важным 

мероприятием этого 

месяца стал тренинг для 

волонтеров, или как мы 

называем – добровольцев.  

Мы  заранее заключили 

договор с медицинским 

центром,  в котором  есть 

палаты пансионного пребывания престарелых 

граждан, куда люди, требующие ухода и лечения,  

доставляются со всех уголков Украины.  На сегодняшний день у нас не так много 

волонтеров – 6 человек, но на семинаре – тренинге присутствовали и другие 

желающие члены клуба.   На семинаре были освещены следующие темы: 1.  

Пятнадцать правил организации жизни больного. 2. Самообслуживание. 3. Питание 

тяжелобольного. 4. Профилактика пролежней. 5. Профилактика пневмонии. 6. Уход 

за телом. 7. Лечение хронического синдрома. Дыхательные упражнения. 8. 

Поведение родственников. 9. Дети в семье, где есть тяжелобольной. 10.Чего хотят 

больные от своих близких.                

   Координатор проекта 

"Макеевская организация 

 бывших узников фашизма» 

г.Макеевка, Донецкой области 
 

  

 

  

В октябре город Днепродзержинск отмечал 70 летие 

освобождения от фашистских захватчиков. Многие 

улицы города названы именами героев – 

освободителей, именами Героев Великой 

Отечественной войны, но мало кто знал об их 

подвигах, особенно молодое поколение. Городское 

отделение Украинского союза жертв нацизма в рамке 

реализации программы «Место встречи - диалог» 

организовало экскурсию по памятным местам города 

совместно с молодежью - студентами металлургического колледжа и школьниками 

11 класса коллегиума №16. С большим интересом все присутствующие посетили 

памятники: Стелу освободителям, городской музей, символ города статую 

«Прометей» с пылающим факелом в поднятой руке - память погибшим 

революционерам, вечный огонь у его ног, посетили экспозицию под открытым 

небом музея Днепровского металлургического комбината, где в мае 1978 года были 

установлены бюсты героев, бывшим рабочим ДМК: Остапенко Павлу Антоновичу, 

Мурахтову Павлу Кузмичу, Шепетову Ивану Михайловичу, Сачко Иосифу 

Кузмичу. Их фамилии носят улицы города. Об истории их подвигов, отваге и 

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО В 

ВЕЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО 
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патриотизме рассказала нам историк, журналист, 

работник городского музея Цыганок Нина 

Александровна. Ее рассказы произвели глубокое 

впечатление на молодых людей ,они впервые узнали 

много интересного о своем городе.  

Рядом с молодежью в экскурсии принимали участие 

люди прошедшие ад военного лихолетия - жертвы 

нацизма, дети войны и они делились своими 

воспоминаниями в процессе экскурсии, люди разных 

судеб, пережившие страшные моменты, пронесли через всю жизнь и не смогли 

забыть боль страданий. Экскурсия станет для всех познавательная и полезная.  

                                                                                                Руководитель проекта 

                                                                                                Шевченко А.С.   

                                                                                                 г.Днепродзержинск      

 

 

 

                        Молюсь за тих, хто скибки хліба не                            

        дочекавсь…заснув навік. 

 

Саме так назвали учасники проекту «Клуб спілкування поколінь «Осінь життя» 

свої зустрічі, які проходять вже третій рік в День пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій в Україні. Не стало винятком и 23 листопада. Коли вся країна 

схиляє голову перед тими, хто зморений голодом, 

заснув навік, в світлиці БО «Нащадки Аратти» 

відбулася зустріч хліборобів-ветеранів селища та 

юних волонтерів проекту. На столі – запашний 

пиріг, смачні тістечка, а поруч свіча, запалена 

юними волонтерами. Схвильовано звучать слова 

про ті страшні голодні дні. 

«Бозю, що 

там у тебе в 

руці? 

Дай мені, Бозю, хоч соломинку, 

Щоб не втопитись в голодній ріці…», -

читала учениця 6-го класу Альона Левчук. В 

кімнаті стояла тривожна тиша. Віршовані рядки 

учнів нагадали запрошеним їх голодне , босе 

дитинство і викликали бурю тяжких споминів. 

«…ми не задумувались, чому нема чого 

їсти, ніхто не вживав слова «голод», ми просто 

жили». 

«…їли хліб, в якому майже не було 

борошна. Жолуді, лобода, конюшина, натертий 

КЛУБ СПІЛКУВАННЯ 

ПОКОЛІНЬ 

 «ОСІНЬ ЖИТТЯ» 
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буряк – це те, з чого був наш хліб. Чорний, гливкий, наче глина, спасений хліб», - 

згадували теперішні бабусі та дідусі. 

«…скотився я з призьби, мати нас садовила, коли йшла на роботу. Ноги пухли. 

Скотився, а кругом трава зелена, пахуча. Наївся я її і ледве не помер. Лікар 

врятував», - розповідає Петрусенко Степан Прохорович, який все своє життя 

пропрацював трактористом». 

Спогади, одне за одним, сплітались в 

великий поминальний вінок. Діти, 

затамувавши подих, ловили кожне слово і 

запитували, запитували: 

- чи були в тих, тодішніх дітей іграшки, чи 

годували їх обідами в школі, по скільки їм 

було років в дні Голодомору, як виживали 

в ці люті дні, які були найсмачніші 

ласощі… 

Відповіді жахали: цвіт акації, молоді 

пагони сосни, палянички з трави, про такі 

«ласощі» згадала Цехмейстер Галина 

Василівна. 

Особливу теплоту в діалог  внесли запашний чай, слова подяки стареньких за 

організовану зустріч, побажання міцного здоров’я учасникам проекту і слова 

вдячності від юних волонтерів. 

 «Живіть довго, зігріті увагою близьких та держави, ваші спогади дуже цікаві, ми 

вам вдячні за них», - дякувала Бобровицька Алла. 

«Тож поки жеврить свічка у тебе на вікні - ми пам'ятатимемо про голод, ще довгі, 

довгі дні», - віршами Андрія Стадника та запаленою свічкою закінчувалась ця 

зустріч. 

А згадати трагедію українського народу, ім’я якій Голодомор, допоміг нашій 

організації німецький фонд «Пам’ять. Відповідальність.Майбутнє». 

 

Керівник Макошинської  

благодійної організації  

Колесник Наталія 
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У  листопаді 

2013 року в містах 

Черкаси, Івано –Франківськ, Тернопіль та Глухів  

відбулись виставки родинних літописів, які 

презентували спогади літніх людей, що 

постраждали від нацизму і тоталітаризму. 

Родинні літописи записано членами родин, 

волонтерами – учасниками проекту «Мережа 

домашніх клубів». Проект виконується 

Відділенням Всеукраїнської благодійної 

організації «Турбота про літніх в Україні» в 

м.Черкаси з організаціями –партнерами відділеннями «ТЛУ» в містах Івано –

Франківськ, Тернопіль, Глухів та Миколаїв за програмою «Місце зустрічі – Діалог» 

в Україні Німецького Фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє».  

Зібрано життєві історії колишніх 

остарбайтерів, людей, що перебували на 

окупованій нацистами території під час Другої 

світової війни, жертв сталінізму. Ці історії 

записано у мешканців міст, в якому члени 

відділень-учасників проекту надають волонтерську 

допомогу літнім людям. 

В рамках проекту створені можливості для 

спілкування різних поколінь. З кожним роком все 

менше залишається очевидців подій Другої світової війни, які можуть передати своє 

безпосереднє сприйняття минулих історичних подій. Розповіді старших членів 

родин, що пережили окупацію, були вивезені на примусові роботи до Німеччини та 

Австрії, дозволили краще пізнати молодим членам родин особливості минулих 

подій, стали невичерпним джерелом для вивчення і розуміння історії. Коли звучать 

розповіді твоїх рідних, сусідів, то ці розповіді запам’ятовуються надовго, історія 

оживає. Молодь змогла почерпнути досвід старшого покоління у подоланні 

складних життєвих обставин, побачити, що 

випробування зробили їх тільки сильнішими.  

Ми не повинні забувати свою історію. Це 

можливо лише за умови, коли  естафета пам’яті буде 

передаватися з покоління в покоління. Адже, якщо 

минуле забути, воно може повторитися. 

  

Тетяна Бугеря – керівник проекту   

«Мережа домашніх клубів». 
 

 

ВИСТАВКИ РОДИННИХ 

ЛІТОПИСІВ 
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                                Страшная «игра в прятки» 
 

 Мы продолжаем рассказ об участниках целевой 

группы проекта «Разом сивими стежками минулого». 

Сегодня своими воспоминаниями делиться бывшая остарбайтер  Вечерова 

Валентина Константиновна. 

 Первые дни и месяцы войны ознаменовались катастрофическим отступлением 

Красной Армии вглубь страны.  Дошла очередь и Донбасса, в том числе и 

Андрионополя, где проживала Валя. Вокруг шли кровопролитные бои, и в 

Андрионополе базировался передвижной военный госпиталь. 

Большая часть деревенского населения, чем могла, помогала медикам. Сельчане 

несли раненым молоко, картошку, хлеб, хотя и сами жили не сытной жизнью. А 

девчонки-комсомолки дневали и ночевали в палатах, ухаживая за бойцами. Никто 

из них и мысли не мог допустить, что чуть позже, когда враг вступит в 

Андрионополь, найдутся иуды, которые их продадут фашистам. 

Уже сейчас, по прошествии, более семидесяти лет,  Валентина Константиновна не 

может забыть, как на них охотились немецкие прихвостни-полицаи из числа 

жителей родной деревни. Тогда не укладывалось в голове: как можно предавать 

земляков, с которыми ещё недавно общались, отмечали праздники, делились 

новостями? Кто-то хотел купить жизнь за счет других, кто-то мечтал выслужиться и 

получить должность у новой власти. Как бы там не было, но «игра в прятки», когда 

на девчонок устраивали облавы, однажды завершилась не в их пользу. Комсомолок 

поймали и отправили  на принудительные работы в Германию. 

 Дорога к конечному пункту была голодной, долгой и тревожной. 

Неизвестность тяготила больше всего – никто не знал, куда и зачем везут.  

Наконец длинный путь в рабство завершился в ноябре, когда уже пошли заморозки.  

Состав с невольниками прибыл на станцию Травемюнде. 

 Двадцать невольниц из Луганщины привезли в переселенческий лагерь и 

расселили в бараки. Здесь кроме украинок, были ещё и французы и латыши. К ним 

относились лояльнее, славянок же не жаловали. Их барак, единственный в лагере, 

был обнесен колючей проволокой. Работали первое время на авиазаводе. Всех 

будили в шесть утра, давали жидкий кофе и маленькую буханку хлеба на два дня. 

После тяжелого труда вечером девушки возвращались в бараки. Но Валентине 

Константиновне повезло. Её забрала немецкая семья выполнять домашнюю работу, 

помогать по хозяйству. В семье было четверо детей. До сих пор помнит их имена: 

Эльза, Моника, Герст и Дита. Её полюбили, и называли на свой манер – Вали. 

Но работа в немецкой семье закончилась, можно сказать, трагически. Вале часто 

приходилось стирать бельё, а полоскать в огромных чанах с ледяной водой. Так она 

застудила ноги, заболела и её отправили в больницу, а затем в лагерь, хотя с 

немецкой семьёй иногда встречалась, когда отпускали в город. Отношения с ними 

остались хорошими, и сейчас Валентина Константиновна о них вспоминает по-

доброму. 

 Годы, проведенные в неволе, остались тяжелыми воспоминания  в   жизни 

Валентины Константиновны Вечеровой. Конец мытарствам невольников пришел с 

окончанием войны. Пленников рабочего лагеря освободили американцы. Затем они 

попали в советскую зону. И лишь в декабре 1945 года девушки вернулись домой. 

РАЗОМ СИВИМИ 

СТЕЖКАМИ 

МИНУЛОГО 
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Дорога была нелегкой. Бывших остарбайтеров везли перекладными автомашинами 

из города в город, пересаживали по пути следования, голод и холод оставались их 

спутниками. Но на такие трудности уже не обращали внимания, главное – дома их  

ждали любимые и дорогие люди.               

 30 октября текущего года этой замечательной 

женщине исполнилось 90 лет. Стройная, энергичная, 

красивая и улыбчивая, она не выглядит на свои годы, как 

будто тяжелая  юность её не коснулась. Один мудрый 

человек по этому поводу сказал: «Бог продлевает жизнь 

тех, кто пережил лихолетья, за их стойкость и мужество, 

умение бороться и верить в лучшее будущее». 

Руководитель проекта, председатель совета  

                                                                         Алчевской городской организации  

                                                   ветеранов Украины  Н.В.Горбенко. 
 

Теплый» ноябрь в Луганском клубе досуга «Мы – вместе! 

В Луганске 

продолжается реализация 

проекта «Связь времен и поколений – создание 

клуба досуга «Мы – вместе!», поддержанного 

программой «Место встречи – Диалог» Фонда 

«Память, ответственность и будущее».  

Так, в ноябре 15 пожилых людей – члены 

клуба «Ветеран», пострадавшие в годы 

оккупации Луганска от национал-социализма в 

сопровождении участников проекта и молодежи 

дважды посещали концерты Луганской областной 

филармонии.   

8 ноября в малом зале филармонии 10 

человек прослушали камерный концерт «Мисс 

очарование – Осень», а 15 ноября побывали на 

выступлении ансамбля эстрадной и джазовой 

музыки «СОМВО» и ансамбля танца «Flame 

Dance», которые исполнили совместную 

композицию «В ритмах осени».  

16 ноября 

ансамбль 

«Вдохновение», созданный при городском клубе 

«Ветеран» выступил для ветеранов Луганска в 

зале областного краеведческого музея. Более 200 

пожилых луганчан, а также их внуков, прекрасно 

провели время, слушая военные и послевоенные 

песни. Такие выступления теперь, благодаря 

проекту, будут проходить почти каждый месяц. 

Чаепитие в клубе, 7 ноября  

              Наши теплые встречи  

Перед концертом 

КЛУБ ДОСУГА 

«МЫ ВМЕСТЕ» 
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Ведь наконец есть финансовая возможность подвезти на концерт людей, которые 

почти не выбираются из дома, привезти аппаратуру. 

В ноябре мы продолжили проводить в клубе наши «теплые» встречи «за 

чашкой чая».  7 ноября на «осеннее», как назвали 

его ветераны, чаепитие собрались ветераны войны 

и труда, люди, пострадавшие от оккупации в годы 

Второй мировой войны. Этот небольшой осенний 

«праздник» прошел в обстановке доверия, тепла и 

воспоминаний. Каждый из присутствующих 

поделился своими новостями, планами и идеями, 

обсудили существующие проблемы, внесли 

предложения по работе клуба. Создала 

музыкальное настроение и придала 

эмоциональности этому небольшому празднику осени 

подборка песен военной молодости. Участники 

поблагодарили организаторов чаепития за проявленную заботу и внимание. 

Не забываем ми и про полезный досуг – 17 ноября студенты колледжа 

технологий и дизайна провели для 13 членов нашего клуба урок декупажа. Это 

модная среди сегодняшних молодых людей техника декорирования различных 

предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно 

вырезанного) к предмету, и, далее, покрытии полученной композиции лаком ради 

эффектности, сохранности и долговечности. Данный урок прошел в атмосфере 

доброжелательности и индивидуального подхода к каждому  «ученику». Чтобы 

воплотить эту цель, было решено проводить подобные занятия для 8-12 человек, 

чтобы уделить внимание каждому, хотя желающих посещать занятия кружка 

больше. Как заявили сами «ученики» их очень порадовала четкая организация и 

продуманность занятия. Для многих из них овладение техникой декупажа 

подскажет, как решить проблему подготовки подарков друзьям и родным в 

преддверии новогодних праздников, научится новому виду творчества и найти 

способ для реализации своего творческого потенциала. Члены клуба поблагодарили 

ведущих за их терпение и мастерство, которыми они так щедро поделились. Такие 

мероприятия станут теперь в клубе постоянными – у нас открылся кружок 

декоративно-прикладного искусства. Так что впереди у нас еще – валяние из 

шерсти, обучение технике деколя и скрапбукинга. 

 

 

Катерина Дремова,  

Благотворительный фонд  

«Свет сердца», г. Луганск. 
 

 

             За чашкой чая 
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Отче, що є на небі, ми є людьми похилого віку. 

Життя для нас є трудним і важким. 

Здається, що ми вже непотрібні. 

Часто не розуміємо сьогоднішніх людей 

                                               І почуваємось серед них самотньо... 

                                     (Молитва людини 

похилого віку) 

 

Старість – це те, що чекає на кожного з нас. 

Хоча у щоденній рутині і в бажанні все встигнути 

ми не задумуємось над цим і нам так не хочеться 

вірити, що рано чи пізно проминуть молоді літа і 

на зміну молодості прийде все-таки старість. Саме 

тоді  людина потребує підтримки та  розради, а  

також відчути себе корисною та потрібною для 

інших, щоб використати свій потенціал , а не  залишившись зі своїми проблемами 

на самоті. 

 «Клуб людей похилого віку «Надвечір», який реалізує свою діяльність на базі 

БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», намагається допомогти людям саме в той 

момент, коли по віку людина старенькою, а в душі ще горить іскра доброти та 

мудрості. Щотижневі зустрічі людей літнього віку у Карітасі, їхнє спілкування, 

участь в інноваційних напрямах роботи – все це додає оптимізму, впевненості та 

значущості набувачам нашого проекту. 

Протягом листопада працівниками проекту було організовано та проведено 

триденні комп’ютерні курси для людей похилого 

віку, під час яких наші друзі знайомилися з 

принципами роботи ЕОМ. Разом з працівниками 

вони спробували набирати текст – хтось 

передруковував вірші, статті, а дехто спробував 

друкувати свої спогади. Загалом, таке заняття 

людям було цікавим, тому всі були задоволені 

від добре проведеного часу.  

Зустріч «Діалог поколінь», проведена 19 

листопада 2013 року на базі Карітасу, була 

присвячена  вшануванню пам’яті 27-ми членів ОУН-УПА, які були розстріляні 

німецькими окупантами 17 листопада 1943 року. Саме в той день, під стінами 

тодішньої синагоги (тепер вулиця Страчених) відбулася нещадна розправа над 

українськими націоналістами, які чинили опір німецьким загарбникам, за що 

розплатилися своїм життям. Очевидці тої страшної розправи п. Оксана Манюх та п. 

Марта Малкош розповіли дітям, учням Крихівецької ЗОШ,  про події того 

страшного дня. Спогади змушували жінок хвилюватися, їх голос тремтів, сльози 

бриніли в очах, а вони продовжували розповідати  про величезну любов тих 

патріотів до України, які навіть у тенетах своєї смерті не забували про неї ні на 

мить, а мужньо, співаючи гімн «Ще не вмерла Україна!», викликуючи «Слава 

Україні!», віддавали своє життя її за свободу і незалежність. Дитячі обличчя були 

сповнені співчуття до долі тих молодих хлопців, в образі яких ми повинні 

ЛИСТОПАДОВІ 

ЗУСТРІЧІ У КЛУБІ 

«НАДВЕЧІР» 
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вшановувати пам'ять усіх українських патріотів, 

які загинули від рук гітлерівських та сталінських 

окупантів.   

 Адміністрація БФ «Карітас Івано-Франківськ 

УГКЦ» спільно з працівниками проекту 

висловлюють велику подяку нашим партнерам 

Дніпропетровського міського відділення 

Українського союзу в’язнів – жертв нацизму в 

особі п.Олени Антоненко, яка спільно з 

керівником Документального театру «Театр 

спогадів» п.Тетяною Стенько та учнями НВК №122 м.Дніпропетровськ виконали 

постановку і відтворили життєву історію в’язня фашистського концтабору Рябенко 

Нонни Григорівни. На перегляд вистави були 

організовані набувачі «Клубу людей похилого віку 

«Надвечір», а також учнівська молодь м.Івано-

Франківська. Драматизм переглянутої вистави викликав 

багато хвилювань як у глядачів старшого покоління, так і 

у молоді. Всі були вражені і вдячні організаторам за 

такий вагомий внесок  у вивченні та відтворенні 

історичного минулого України. 

 Також хочеться відмітити про навчальні 

тренінги, що були проведені для волонтерів 

Карітасу, які здійснюють патронаж на дому для 

маломобільних та немобільних осіб, набувачів 

проекту «Клуб людей похилого віку 

«Надвечір». Зокрема,  волонтери взяли участь в 

заняттях на тему: «Обробка ран, накладання 

пов’язок. Підготовка перев’язочного 

матеріалу» і «Заміна натільної та постільної 

білизни під час догляду за важко хворими. 

Профілактика пролежнів». В процесі тренінгів 

волонтери відпрацювали чимало практичних навиків, здобули нових знань та вмінь 

стосовно догляду за лежачими хворими. 

Згідно робочого плану проекту працівниками було організовано видачу 

матеріальної допомоги, зокрема засобів догляду для важкохворих людей старшого 

віку, які знаходяться на під опікою Калуського територіального центру 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Волонтерами 

Карітасу було доставлено допомогу у вигляду засобів догляду для лежачих осіб, які 

є набувачами проекту і проживають у м.Івано-Франківську.  

 Ось таким багатим на працю та водночас плідним на результати був листопад. 

Місяць уже позаду, миттю пробігли день за днем. І так минуть роки, але добрий 

приклад дбайливого ставлення до старенької людини виховає нашу молодь щирою, 

добродушною та співчутливою. 

Координатор проекту  

Дмитрук О.І. 
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Волонтерская акция «Вечность» 

 

 

В конце октября 1942 года в Луганске появился немецкий 

приказ, обязывающий всех евреев явиться на стадион якобы с целью переселения. 

На самом деле людей везли на грузовиках за город. Там их раздевали догола и 

расстреливали. В нашем городе есть свидетель этих 

страшных событий. Обычный житель города.  

1 ноября 1942 года – трагическая дата для евреев 

города Луганска.  Именно в этот день приказ вступил 

в силу приказ о расстреле евреев. 

По еврейскому календарю в месяце Хешван 

волонтеры еврейской общины продолжают делать 

добрые дела и на этот раз возле Памятника расстрела 

евреев «Не забудем, не простим» молодежь по 

инициативе свидетеля трагических событий и общины 

в память о невинно расстрелянных мирных жителях 

Луганска начали высаживать аллею дубов. Дуб – это 

символ вечности и стойкости духа. Что очень 

символично в данной акции.  

Свидетель – Журавлев Григорий Никифорович – 

наглядно показал места, рассказал все, чему оказался 

свидетелем. Жуткие истории не оставили 

равнодушными ни одного человека.  

Помощь и содействие в проведении этой волонтерской акции оказал Луганский 

депутат Владимир Медяник, за что ему огромная благодарность. 

Данная акция учит молодое поколение 

толерантности, непринятию нацизма, 

национализма и жестокости, дает 

возможность прикоснуться к истории 

своего народа, а главное, что молодежь 

сможет пронести историю через 

поколения.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта  

«Академия СПЧ» 

Сытникова Наталья 

 

ДУБ СИМВОЛ 

ВЕЧНОСТИ И 

СТОЙКОСТИ 

ДУХА 

 



14 

К юбилею славного Одессита - Маршала  Р.Я. Малиновского. 

 

История каждого города по крупицам возводится из тысяч 

отдельных историй его жителей. Много славных имен в исторической памяти Одессы и 

заслуженное место в этом легионе занимает имя Маршала Советского Союза дважды героя  

Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. 

Правильно говорят, что каждый сам 

хозяин своей судьбы, так и Р.Я. Малиновский, 

родившийся в крестьянской одесской семье, с 

началом Первой мировой войны добровольно ушел на 

фронт и прошел тяжелейшими фронтовыми дорогами 

Европы, Дальнего Востока, Испании и Великой 

Отечественной войны  от рядового и до маршала. 

В период тяжелейшей борьбы с фашистскими 

захватчиками, его полководческий талант и 

бескорыстное чувство патриота родной Одессы 

проявились особо ярко.  Весной 1944 года немецкое 

командование под Одессой сосредоточило мощную 

группировку и, используя советский опыт успешной 

обороны города 1941 г., готовилось нанести серьезное 

поражение нашей армии. В своих планах гитлеровское командование зашло столь далеко, что 

планировало под Одессой отомстить за поражение под Сталинградом и, даже свою группировку 

называло «армией мстителей». Очень интересно рассказывает об этих событиях командующий 

Конно-механизированной группы, совершившей обходной маневр вокруг Одессы, генерал Исса 

Плиев в своих воспоминаниях «Разгром армии «мстителей». Чтобы вынудить врага оставить 

сильно укрепленные позиции под Одессой, командующий 3-м Украинским фронтом 

Р.Я.Малиновский в начале апреля 1944г. нанес неожиданный стремительный удар по ст. 

Раздельная, отрезая одесскую группировку от остальных войск противника. Немецкий 

командующий генерал Холидт вынужден был сам снимать корпуса из-под Одессы и 

перебрасывать их сначала в район Раздельной, затем к 

Маякам и Беляевке, а к 9-му апреля немецко-

румынские войска сплошным потоком стремились 

выскочить из окружения, двигаясь в направлении 

Овидиополя и Затоки. Блестяще проведенный 

оперативный маневр позволил Малиновскому 

разгромить по частям мощную группировку 

противника не причинив существенного вреда родной 

Одессе, а следовательно – сохранив десятки тысяч 

жизней одесситов и бойцов наступающего 3-го 

Украинского фронта. Фактически Одесса была взята 

штурмующими армиями без применения огня 

тяжелой артиллерии и разрушительных бомбежек.  

Об этих славных делах истинного патриота 

ПРИЧЕРНОМОРСКИЙ 

КЛУБ   ПАМЯТИ 

http://to-name.ru/historical-events/1-mirovaja-vojna.htm
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Одессы шла речь на памятной встрече жертв нацистских преследований с молодежью в 

Причерноморском клубе «Память», который уже второй год успешно работает в Одессе при 

поддержке Ассоциации ветеранов локальных войн «Ренессанс Одессы» и немецкого фонда AVZ. 

Пожилые жертвы нацистских преследований Леонид Готовский, Светлана  Матвеева и др. 

вспоминали события военной поры, молодежь живо интересовалась деталями событий, 

переживаниями, эмоциями и пр. С большим воодушевлением было воспринято выступление 

творческого коллектива «Вдохновение». Автор- исполнитель Александр Федорчак с дочерью 

Натальей исполнили песню посвященную Маршалу Малиновскому и другие свои творческие 

работы. Теплота и непринужденность дружеской обстановки встречи была особо отмечена в 

приветственном слове представителя управления внутренней политики одесского горисполкома 

Андрея Ляшенко. 

 

Руководитель Причерноморского клуба  

«Память»  Николай Овчаренко. 

 

ВЕЧІР-РЕКВІЄМ ДО 80-РІЧЧЯ ГОЛОДОМОРУ 

В УКРАЇНІ 1932-1933 РР. 

«ГОЛОДОМОР: ОЧИМА БОЛЮ І ВУСТАМИ ГНІВУ» 

«Голодний рік, як чорна птиця 

Над краєм змореним літав» 

 21 жовтня 2013 р. у Нововолинській центральній міській бібліотеці відбулося  

вшанування пам’яті жертв голодомору. В ньому прийняли участь учасники проекту 

«Турбота про літніх» при Благодійному фонді «Карітас-Волинь»,соціальні 

працівники Благодійного фонду «Карітас-Волинь», а також працівники бібліотеки, 

учні профтехучилища, настоятель храму Української Православної церкви Віталій 

Голян. 

Захід розпочався з інформації про штучно створений сталінським режимом голод в 

Україні 1932-1933 рр., голод, який 55 років 

замовчувався… в передвоєнний період в 

Україні – житниці всієї тодішньої 

радянської імперії раптово зник хліб, і 

люди залишилися без зернини. Взимку 

1932-1933 р. помирало в Україні 17 

чоловік на хв., 25 тис. щодня. За 10 місяців 

Україна втратила майже чверть свого 

населення… 

ВЕЧІР-РЕКВІЄМ 

«ГОЛОДОМОР» 
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Зерно, зернина, зернятко… Щоразу воно 

схиляє до роздумів. Хліб це життя. Споконвіку 

кожна українська сім’я старанно працювала на 

власній землі, навіть тоді, коли її було небагато. 

Земля була основою життя селянської сім’ї. 

Виховуючи дітей, батьки прищеплювали любов до 

найсвятішого - до землі. Все змінилося з 

організацією більшовиками колгоспів. З болем і 

острахом вступали селяни до колгоспів. Заодно 

повинні були віддати туди коней , корів, здати свої 

плуги, борони. Тих, хто не хотів бути колгоспником 

суворо карали. Кожна осінь приносила селянам лише 

розчарування. Влада вимагала від колгоспників все 

більше хліба, молока , м’яса. Навіть те, що залишалося на посів, змушували здавати. 

 Осінь 1932 року не віщувала великої біди. Врожай був не гірший, ніж у попередні 

роки. Здали селяни державі продподаток, але раптом оголосили другий , а потім і 

третій. Почали їздити по селах спеціальні продзагони і забирати все до нитки… 

Народ хліборобів і співаків намагалися зробити народом канібалів і злодіїв. Замість 

людських почуттів суспільством оволодів страх – тотальний , принизливий . Страх 

бути собою. Розмовляти своєю мовою, згадувати своїх мертвих. Страх це 

єдиний і тотальний спадок, який система сталінського терору залишила 

українському суспільству. Цей принизливий спадок передається із покоління в 

покоління… 

Комуністична ідеологія все робила, щоб тримати людей у страхові, 

вимордувала мільйони людей голодомором.  

Першими про знищення українського селянства засобом штучного голоду 

дослідили і сповістили людству американці – Джеймс Мейс та Роберт Конквест. 

10 мільйонів – цифра приблизна, адже жертви тоді не фіксувались, і точну їх 

кількість історики встановити не можуть. Всупереч здоровому глузду радянська 

влада й комуністична партія приховували згаданий злочин проти цілого народу, а 

світова спільнота нічого не підозрювала про геноцид.  

Про штучний голодомор, як один із найжахливіших способів знищення 

народу свідчать спогади зібрані в книзі «Національна пам’ять України» про цю 

страшну трагедію. 

 

Була запалена свічка пам’яті на вшанування жертв голодомору. 

Вірш про голодомор розповіли  учасники  проекту «Турбота про літніх» Пона 

Іван Федорович та Слюсарук Олена Степанівна. 

Поділився спомином про голод член цільової групи  проекту Яремчук Ярослав 

Іванович.  

Цікавим моментом в програмі заходу був перегляд кінофільму про голодомор, 

де найбільше вразили документальні фото, свідчення очевидців, адже в радянські 

часи людям, які пережили голод, не можна було навіть згадувати про це, оскільки 

сам факт був під суворою забороною. 

Весь захід пройшов на одному подиху. Учні були вражені побаченим і почутим, а  

старші люди ще раз пережили, згадавши свої спомини тяжких часів. 
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 З проповіддю виступив настоятель храму Української православної церкви  

отець Віталій Голян. 

 Такий захід знайомить більше молодь з історією краю, а саме знайомить з 

прикладами комуністичної тиранії, брехливої радянської  ідеології. Підводячи 

підсумки – висновок один, щоб українцям зберегти незалежну і соборну Україну – 

необхідно об'єднати спільні зусилля і пам’ятати сумну історію минулих літ і більше 

її ніколи не повторювати.! 

 

Соціальний працівник проекту 

у ВОБФ «Карітас-Волинь» 

Ірина Бойко , м. Нововолинськ 
 

                          Українська спілка в’язнів –       жертв 

нацизму 

                    «Наші долі – тема для творчості молоді» 

2-го  листопада, напередодні 70 роковин визволення столиці України м. Києва від 

німецько  - фашистських загарбників, в рамках проектів, які надано Українській 

спілці в’язнів – жертв нацизму німецьким фондом «Пам’ять, Відповідальність і 

Майбутнє», відбулась екскурсія шкільної молоді, вчителів і членів Спілки на 

Букринський плацдарм з метою поглиблення знання з історії Великої Вітчизняної 

війни та вшанування пам’яті героїв – визволителів,  які ціною своєї крові звільнили 

Київ і всі народи  Європи від фашизму.  

Національний музей-меморіальний комплекс "Букринський плацдарм" відкрито 

напередодні сорокової річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні на честь 

подвигу радянських воїнів під час форсування Дніпра і створення Букринського 

плацдарму. Скульптор В. І. Зноба, архітектори С.А. Захаров, Ю. П. Платонов, В. А. 

Корнев. 

  

Високо кваліфікований екскурсовод Олег Іваненко на високому рівні розповів про 

історію визволення Києва радянською армією від фашистів. Операцію визволення 

Киева було заплановане на жовтень 1943 року, шляхом нанесення удару з позицій 

Букринського плацдарму, проте обидві спроби наступу виявились невдалими, бо 

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ 

БУКРИНА - 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 
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сили противників були нерівними. Нажаль при наступі були невраховані 

особливості місцевості і це привело до колосальної втрати людей.Київ було успішно 

звільнено згодом, 6 листопада 1943, після проведення операції з позицій 

Лютизького плацдарму у Нових Петрівцях. Але повернути втрачених загиблих вже 

було неможливо. За словами очевидців, при форсуванні Дніпра для визволення 

Києва у воду для переправи на другий берег входило 25 тисяч воїнів, а звідти 

виходило вже 5-6 тисяч… Для форсування Дніпра біля Букринського плацдарму в 

радянської арміє було лише 16 понтонів, в результаті із важкої техніки через 

величезну річку вдалося переправити лише один танк! Люди були змушені 

переправлятись на човнах селян, на напханих соломою гімнастерках і плащ-

наметах, на ящиках і колодах, і просто вплав. Ширина Дніпра в цьому місці сягала 

більше кілометра, а плисти приходилось в льодяній осінній воді. Поранені, які 

переправлялися по студеній воді, хапались за живих і цілими в’язками йшли на дно.. 

Через помилкове метеозведення 3 тисячі десантників потрапили не в тил ворога, а 

прямо на плацдарм. Тисячі десантників у ті дні згоріли прямо в небі, не долетівши 

до землі, а ті, хто зумів приземлитися, були вбиті кулями автоматів або потонули у 

водах Дніпра. Страшним і маловідомим фактом є також те, що десантників, які 

вижили, помилково вбивали свої ж наземні війська, прийнявши їх за власівців.  

Перемога далася дорогою ціною. Досі не відомо, скільки точно людей загинуло тієї 

кривавої осені на Букринському плацдармі. Оприлюднені дані такі: під час битви за 

Дніпро загинуло 417 000 осіб, а у вогні під час боротьби за Букринський плацдарм – 

250 000. 361 військовому було присуджено звання Героя Радянського Союзу. З боку 

німців, за офіційними даними, втрати також були величезними – 55 000 осіб! Але 

достеменно підрахувати втрати неможливо. У братській могилі в селі Балико-

Щучинка поховано 3 316 радянських воїнів, де сьогодні встановлено меморіальний 

комплекс Букринського плацдарму. Ще кілька десятків тисяч покояться в братській 

могилі села Ходорів, що в Миронівському районі на Київщині. Дніпро, що став 

свідком і безпосереднім учасником кривавих подій 1943 року, також назавжди 

заховав у своїх водах таємниці Букринського плацдарму і тисячі і тисячі військових 

і мирних жителів. 

Букринський плацдарм – це місце на правому березі Дніпра, неподалік від Великого 

Букрина, що в 80 км від Києва (південно-східний напрямок). Воно відоме тим, що 

під час Другої світової війни потрапило в центр операції Битва за Дніпро у вересні 

1943 року і було захоплене військами Воронезького фронту. Букринський плацдарм 

і по сьогодні залишається білою плямою історії України. 

Заступник керівника  

проекту УСВЖН 

Слєсарєва  Н.І. 

 

http://ukraine-for-business.com/ua/cities-of-ukraine/84-kyiv
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                              «У человека, у которого есть «зачем» жить,  

                              может выдержать почти любое «как» 

                                                                           Фридрих Ницше 
 

«Диалог поколений»: откровенный разговор  

о войне с харьковскими студентами 

 Название харьковского проекта, направленного на признание и поддержку 

людей, переживших нацистские преследования, носит довольно длинное, но весьма 

информативное название: «Укрепление социальных связей людей, которые 

пострадали от нацизма, путём проведения встреч с молодёжью как для мобильных, 

так и для немобильных пожилых людей в городе Харькове». Ключевые слова здесь 

– «проведение встреч с молодёжью». Поэтому мы – организаторы мероприятий 

проекта всегда стараемся организовать тот самый диалог, «разговорить» и привлечь 

к совместному обсуждению какой-либо интересной темы представителей старшего 

и молодого поколений. 

В ноябре в работу проекта активно включились волонтёры - студенты 

Харьковской гуманитарно-педагогической академии. Будущие социальные педагоги 

посетили несколько мероприятий в клубе, осуществили визиты домой к 

немобильным представителям целевой группы. Диалоги с молодёжью о войне были 

посвящены двум темам – правде о фашистских концлагерях и истории 

партизанского движения времён Великой Отечественной войны. 

Со Дня освобождения Освенцима (27 января 1945 г.) прошло почти 69 лет. В 

масштабах истории – это очень небольшой срок. Однако в реальной жизни этого 

времени оказывается достаточно для того, чтобы современные молодые люди не 

знали и малой доли правды о тех страшных событиях, которые происходили за 

колючей проволокой. Более того, в настоящее время появляются настолько 

искажённые сведения о лагерной жизни, что чудом оставшиеся в живых бывшие 

узники фашистких концлагерей, по-настоящему стремятся только к одному – к 

восстановлению исторической правды и справедливости.  

Мы – люди, живущие в мирное время, не испытываем особого страха перед 

будущим. Где-то внутри нас живёт уверенность в том, что человечество, извлечёт 

уроки из прошлого и не допустит повторения геноцида. Тем не менее, во многих 

странах мира, в т.ч. в Украине, всё чаще звучат тревожные сообщения о появлении 

политических и общественных движений неонационалистического толка. 

Неонацисты пропагандируют шовинизм, расизм, ксенофобию, антисемитизм, 

используют лозунги и символику Третьего рейха. Так называемые скинхеды (от 

англ. «skin» – кожа и «head» - голова, дословно «бритоголовые») прочно вошли в 

сознание людей, как агрессивные физически подготовленные молодые люди, 

нападающие на представителей национальных меньшинств. Откуда берётся эта 

«прогитлеровская романтика» и нездоровый интерес к идее господства одних людей 

над другими? И, почему сегодняшнему подростку, чей дед или прадед погиб на 

полях Великой Отечественной войны, не составляет никакого труда достать 

зажигалку и выжечь на стене панельной многоэтажки знак свастики, даже не 

понимая того, что он означает на самом деле? 

6 ноября 2013 г. в рамках проекта состоялась тематическая встреча «Реалии и 

психология концентрационного лагеря», во время которой молодые волонтёры 

«ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» 
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познакомились с творчеством и судьбой великого учёного Виктора Эмиля Франкла 

– австрийского психиатра, психолога и невролога, а также бывшего узника 

Терезиенштадта, Освенцима и Тюркгейма. В своём основополагающем труде 

«Человек в поисках смысла» Виктор Франкл описывает не только свой личный 

опыт выживания в концентрационном лагере, куда он попал, будучи зрелым 37-

летним мужчиной и профессионально состоявшимся врачом, но и наиболее 

распространённые реакции заключенных вцелом: шок поступления, типичные 

изменения характера при длительном пребывании в лагере, освобождение.  

Шок поступления связан со страхом неизвестности, когда тысячи людей, 

ничего не подозревающих о своей дальнейшей судьбе, изо дня в день прибывают на 

железнодорожную платформу близ польского города Освенцим. Далее следуют 

первая селекция («первое решение: быть или не быть») и массовое умерщвление 

евреев, а также тех, кто непригоден для тяжёлых работ: стариков и женщин с 

маленькими детьми. 

Паника вскоре проходит. Её сменяют апатия и безразличие, которые 

защищают психику от чрезмерных потрясений. «Здесь перед нами феномен 

внутреннего приспособления к специфической среде, - пишет Виктор Франкл, - всё 

происходящее в ней достигает сознания лишь в приглушённом виде. […] Кажется 

все помыслы сосредоточиваются на одном: пережить сегодняшний день».  

Особенно тяжело узники переживали чувство утраты будущего. Бессрочность 

существования в лагере, утрата семьи и друзей, ничтожная перспектива выжить 

доводили заключенных до крайней точки душевного отчаяния. Те, кто не мог 

справиться с ним, выбирали смерть. «Лишь немногие смогли сохранить свою 

человечность, однако они подавали другим пример, и этот пример вызывал 

характерную цепную реакцию […]. У очень многих заключенных именно в 

заключении и благодаря ему проявилась подсознательная, то есть вытесненная, 

обращённость к богу». 

Освобождённым узникам, по мнению Виктора Франкла, требовалась не 

только медицинская, но и психологическая помощь. Освобождение, как 

психологический эквивалент кессонной болезни и переход от травмирующих, 

ломающих психику условий концлагеря и военного времени к жизни в мирное 

время, зачастую «с чистого листа», нуждается в бережном участии специалистов по 

социально-психологической реабилитации. 

Какой была психотерапия в концлагере? И могла ли она вообще иметь там 

место? Ещё до начала Второй мировой войны Виктор Франкл заинтересовался 

проблемой суицидов среди венских студентов и создал специальную программу 

поддержки для молодёжи по предотвращению самоубийств. Своей главной 

профессиональной задачей в концлагере Франкл также считал заботу о тех, кто 

подвержен суицидальному риску.  

«Нужно было попытаться произвести в них своего рода коперниканский 

переворот, чтобы они уже не спрашивали, ждать ли и что им ждать от жизни, а 

получили представление о том, что, наоборот, жизнь ожидает их, что каждого из 

них, да и вообще каждого, что-то или кто-то ждёт – дело или человек». Иными 

словами, Франкл помогал отчаявшемуся, потерявшему всякую надежду человеку, 

обрести, понять, увидеть свой собственный безусловный смысл существования.  

Психотерапевтический подход, созданный Виктором Франклом носит 
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название «логотерапия» (от греч. «logos» – слово и «therapeia» – забота, уход, 

лечение). Логотерапию часто называют третьей Венской школой психотерапии  

(наряду с психоанализом З. Фрейда и системой индивидульной психологии 

А. Адлера). Согласно логотерапии основной движущей силой человеческого 

развития является «стремление к 

смыслу». 
Игорь Фёдорович Малицкий 

показывает фотографии бывших узников 

 Тема жизненных реалий 

концентрационных лагерей была 

продолжена очевидцем событий тех лет и 

бывшим узником Терезина, Освенцима, 

Маутхаузена и Линца-3 Игорем Фёдоровичем 

Малицким (подробное интервью с ним было 

опубликовано в октябрьском выпуске 

информационного вестника программы «Место встречи - Диалог» в Украине). 

«Когда мне кто-то сказал, что здесь (в Освенциме) не было крематориев, а 

были печи для выпечки хлеба для заключённых, - поделился Игорь Фёдорович, – 

моему возмущению не было предела. Ведь я испытал это всё на себе. Это на наших 

глазах делалось. Страшным в Освенциме было всё. И это страшное постепенно 

нарастало».  

Первым страшным потрясением для Игоря Фёдоровича стал индивидуальный 

номер (188005), или штамп, который на левой руке ставили всем заключённым 

концлагеря «Освенцим». Такие номера были только в Освенциме, на воротах 

которого было написано «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). 

 С немецкой точностью и скурпулёзностью начальником админхозуправления 

войск СС групенфюрером СС Освальдом Голем был произведён расчёт 

рентабельности содержания заключённых. Так, дневная выработка составляла 6 

марок, расход на питание – 0,6 марок, расходы на амортизацию – 0,1 марки. Доход с 

одного заключенного в день – 5,3 марки. Средняя продолжительность жизни 

заключенного составляла 9 месяцев. За 9 месяцев жизни в концлагере каждый 

заключённый приносил 1431 марку чистой прибыли. Дополнительные денежные 

средства можно было получить от рационального использования трупа: зубного 

золота, одежды, ценных вещей, а также костей и золы. 

Особенно тяжело в концлагере приходилось женщинам. «Представьте себе, - 

рассказывает Игорь Фёдорович, - что вам выдали халат полосатый, косынку 

полосатую, деревянные шуги и больше ничего. Белья ведь не было. Поэтому, когда 

я, мальчишкой возил узницам воду, они всегда просили меня раздобыть и привезти 

для них какие-нибудь тряпки. За хлеб так не дрались эти девчёнки, как за эти 

тряпки».  

Чудовищные медицинские опыты проводил над заключёнными врач из 

Освенцима Йозеф Менгеле. Узников стерилизовали, заражали опасными 

инфекциями, вырезали и вживляли обратно кости, полностью обескровливали. 

Тысячи цыган, болеющих тифом, по приказу Менгеле, были отправлены в газовые 

камеры. Военный преступник Йозеф Менгеле избежал наказания и умер в феврале 

1979 года в Бразилии. 
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Игорь Фёдорович Малицкий 

вместе со студентами – 

волонтёрами проекта 

В заключительной 

части встречи был организован 

просмотр документального 

фильма «Освенцим – 

фабрика смерти» из 

документального цикла 

«Освободители», снятого 

российским телеканалом 

НТВ в 2013 году. В съёмках были 

задействованы бывшие узники 

концлагерей из Харькова и 

участники целевой группы проекта: И.Ф. Малицкий, В.Т. Никитина, М.Ф. Фомина, 

В.С. Ермак.  
Стеван Гаврилович Михайлович рассказывает о своей судьбе 

(слева – дочь Татьяна Стевавовна) 

13 и 20 ноября 2013 г. были проведены ещё два мероприятия со студентами: 

вечер-знакомство и круглый стол при участии члена Харьковской областной 

организации партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны, участника 

партизанского освободительного движения Сербии (бывшей Югославии) Стевана 

Гавриловича Михайловича и его дочери Татьяны Стевавовны. 

Стеван Гаврилович родился в 1927 году в с. Косанчич в южной части Сербии. 

До войны закончил начальную школу. «Поскольку Сербия находится в центральной 

части Балканского полуострова, – рассказывает Стеван Гаврилович, – на неё в 

разное время претендовали многие народы: и турки, и немцы, и австрийцы». В 1941 

году, когда на Югославию напали немцы, 

14- летний Стеван находился дома. Некоторое 

время скрывался от фашистов. А когда, 

две недели спустя, в Косанчиче 

организовались партизанские отряды, 

юный Стеван вступил в их ряды. В отряде 

был пулемётчиком. Несколько раз 

попадал в окружение. В 1943 году 

партизанам стал помогать Советский 

Союз: самолёты начали сбрасывать 

оружие. Капитуляцию Германии встретил 

здесь же, в Сербии. Был награждён Орденом за освобождение Митровицы. Вскоре 

после окончания войны переехал в Харьков. Закончил авиационное училище, и на 

протяжении всей жизни трудился авиамехаником. 
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Во время просмотра телепередачи 

«Не подлежит забвению» 

В конце мероприятия был 

организован уже ставший 

традиционным коллективный 

видеопросмотр. На этот раз посмотрели 

один из выпусков телепередачи «Не 

подлежит забвению» («Не підлягає 

забуттю») Харьковской 

областной государственной 

телерадиокомпаии, посвященный 70-

летней годовщине начала Великой Отечественной войны. 

Студенты, принимавшие участие в ноябрьских мероприятих, поделились 

своими впечатлениями и оставили несколько тёплых отзывов. 

Костыгова Марина: «6 ноября 2013 года состоялась встреча пленников 

концлагерей в военные годы. Мы посмотрели документальный фильм о концлагере. 

Затем профессор И.Ф. Малицкий поделился с нами своими горькими 

воспоминаниями о годах, проведённых в концлагере, о пытках и экспериментах, 

которые проводились над людьми, показал нам фотографии из архива Германии, 

которые были сделаны в те ужасные времена. Смотреть на них было страшно. 

Каждое слово заставляло тело содрогнуться от тех ужасных событий, которые 

пришлось пережить миллионам людей в то время. Мы – студенты, слушая эти 

рассказы, старались уловить каждое слово, ведь эти люди пытаются передать нам 

свои знания и воспоминания, за что я им очень благодарна. Людей этих осталось 

очень мало, поэтому мы должны беречь их, мы должны перенять весь их опыт, пока 

это возможно». 

Черкасова Наталья: «Сучасна молодь часто не розуміє цінність кожної 

зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Дуже прикро це визнавати, та все 

ж наше покоління останнє, яке наживо спілкується з ветеранами та чує історію з 

перших уст. Читаючи сторінки підручників з історії неможливо сприймати ці 

жахливі події та розуміти, що це було насправді з нашими дідусями та бабусями. 

Ми вчимо історію, насичену датами, а не подіями і почуттями. Мене настільки 

вразили історії жертви німецького концтабору Малицького Ігоря Федоровича, що я 

ще дуже довго пригадувала його розповідь, та не могла повірити в те, що пережили 

ці люди заради миру, спокою та нашого щасливого сьогодення». 

Костыгова Марина: «20 ноября 2013 года состоялась встреча бывших 

партизан. Мы посмотрели фильм, в котором речь шла о мемориальном комплексе 

«Высота маршала И.С. Конева» - места, откуда началось освобождение города 

Харькова. Здесь каждый год собираются люди, выжившие после оккупации и 

концлагерей.  

В этот день в Клубе активного долголетия «Вторая молодость» был в гостях 

Стеван Гаврилович Михайлович – бывший партизан, которому в 14 лет пришлось 

стать взрослым, так как началась война… Говорить ему было очень сложно – 

воспоминания терзали душу. Встреча получилась очень познавательной, а общение 

было лёгким и непринуждённым». 
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Козичева Лилия: «Мене дуже вразила розповідь ветерана війни 

Михайловича Стевана Гавриловича, який під час війни був партизаном. Коли 

Стеван Гаврилович розповідав про те, як зустрів війну, як бачив ворога, як боровся, 

як виживала його сім’я та змінювалося життя, складалося враження, що переді 

мною стоїть не просто людина, а людина-історія. Людина, очі якої дивляться 

водночас на тебе та на 70 років у минуле. Такі зустрічі дуже важливі, бо формують у 

молоді поважне ставлення до ветеранів, почуття патріотизму та інтерес до власної 

історії». 

Черкасова Наталья: «Поважні, сивочолі, але водночас молоді душею, 

ветерани згадували важкі випробування, що випали на їхню долю, пекельні роки 

війни, нелегкий повоєнний час. Кожний з них говорив про різне, але всі вони щиро 

бажають одного, - щоб ніколи не повторилися роки лихоліття, які їм довелося 

пережити. Щоб вічно панував у світі мир і спокій, щасливими були діти, здоровими 

онуки. 

На мою думку, такі заходи потрібно проводити масштабно та частіше, допоки 

існує можливість живого спілкування з людьми, які пережили війну. Зустріч 

завершилася. Але пам’ять про тих, хто ціною свого життя здобував Перемогу, 

ніколи не згасне у наших серцях. Бо у слові «війна» – біль і розпач матерів, плач 

сиріт. Війна – це ганебна сторінка в історії людства, це події, від яких мимоволі 

здригаєшся і вимовляєш: «Господи! Не дозволь повторитися цьому! Ніколи». Хай 

звершене батьками і дідами, усім поколінням, яке пройшло війну, наснажує нас на 

добрі справи в ім’я зміцнення української держави, створює всім, хто живе в 

Україні, щасливе і заможне життя». 

В конце месяца мы решили немного отвлечься от тягостных воспоминаний, и 

провели яркую радостную встречу на тему «Православные музыкальные традиции». 

В ходе мероприятия были рассмотренны вопросы церковного пения, его 

воздействия на душевное состояние человека, а также о том, что в истории 

Православной Церкви существуют примеры святых мужей, которые не только 

составляли церковные гимны, но и были незаурядными исполнителями 

богослужебных песнопений. Одним из таких является преподобный Роман 

Сладкопевец, названный так в силу своего певческого таланта. Об истории его 

жизни, о чуде обретения певческого голоса и о том, что он является 

родоначальником и основоположником поэтического творчества нашей святой 

православной Церкви рассказала тренер проекта Галина Ивановна Набока. 

Далее речь шла о негативном влиянии рок-музыки, которая часто выходит за 

рамки простых развлечений и средств эмоциональной разрядки и становится стилем 

жизни, формирует психику человека, его 

восприятие жизни и отношение к миру. 
Народный любительский  

фольклорный ансамбль «Слобода»  

В качестве альтернативы рок-

музыке и с целью обращения к духовно-

историческим традициям нашего 

народа было организовано живое 

выступление народного 

любительского фольклорного 
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ансамбля «Слобода» под руководством Татьяны Афанасьевны Фоминой – 

победительницы международного конкурса «Супербабушка» (2005 г.) в номинации 

«Певунья». Живое самобытное исполнение и народный, понятный каждому 

человеку, репертуар, погрузили участников встречи в светлое радостное настроение. 

Непогожие осенние дни, согретые тёплыми встречами на проекте, объединили всех 

нас в большую дружную семью! 

 
Баглаенко И.А. – руководитель, Ельцова О.Е. – психолог, 

Набока Г.И. – аниматор, Лысенко Ю.О. – куратор волонтёрской  

группы проекта «Укрепление социальных связей людей, которые  

пострадали от нацизма, путём проведения встреч с молодёжью  

как для мобильных, так и для немобильных пожилых людей  

в городе Харькове» ХОБФ «Социальная служба помощи» 

 
 

 

 

 

 

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/ 
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