
1 

ww.stiftung–evz.de                                          http://www.mestovstrechi.info/ua/ 
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КВІТЕНЬ 2015 РІК 

 

 
Щорічно 11 квітня  людство згадує безстрашних 
полонених концтабору Бухенвальд,які навесні 
1945 року підняли інтернаціональне повстання, 

вшановує тих, хто не скорився невільницькій долі. Цього дня свічка пам'яті 
загорілася і в Орджонікідзевському народному історико-краєзнавчому музеї ім. 
Занудька. У заході, ініційованому БО «Вікторія» за підтримки  Німецького 
Федерального Фонду EVZ, прийняли участь члени міської спілки в'язнів 
нацизму, ради ветеранів, волонтери – студенти ОПТУ. Директор музею Тамара 
Жежеріна розповіла про трагічну долю наших земляків, кого було позначено 
номером полоненного. За роки окупації з міста було відправлено у концтабори, 
на примусові роботи 1815 чоловік,  понад 750 з них не повернулося додому… 
Про ті, страшні місяці за колючим дротом і сьогодні не можуть спокійно 
згадувати члени міської спілки жертв нацизму. Що їхні рани не загоєні, говорив 
Голова спілки Павло Олейніков, голова ради ветеранів Микола 
Баршунін,зазначаючи: 
вони вийшли з пекла , 
аби йти далі. Напевно, 
саме тому, що бачили 
смерть, навчилися так 
цінувати життя. В цей 
день колишні в'язні та 
остарбайтери 
згадували не лише 
страшне минуле, а й 
моменти, які 
надихнули їх мріяти 
про майбутнє. Разом з 
молодими 
волонтерами проекту 
співали пісні й 
запевняли: надія дарується тому, хто в неї вірить, а довге життя- хто не забуває 
своєї історії, тих сторінок, яким не має бути повторення… 
 
«Покращення якості життя  літніх людей в  м.Орджонікідзе» 
соцпрацівник      Людецай О.М.                   ogbo-viktoria@i.ua 

 
 

Минуле - поруч… 
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Клуб «Діалог поколінь» Тульчинської 

центральної районної бібліотеки став місцем, де 
збираються бувші малолітні в’язні концтаборів 

та гетто, люди похилого віку і обговорюють наболілі питання, спілкуються, 
організовуються поїздки по історичним місцям та ін. Цей процес  на кожному 
засіданні надзвичайно емоційно забарвлений -  радісно від знайомства з людьми 
з такими легендарними долями, а іноді - сумно від того, в якому стані деякі з 
них знаходяться, адже багато з них вже не встають з ліжка. 

Проект передбачає також відвідування немобільних та маломобільних  
представників цільової групи на дому, які є безпосередніми очевидцями подій 
Другої Світової війни, ми намагаємось  створити можливості для спілкування 
людей старшого покоління, які несуть тягар споминів про фашизм  з молодим 
поколінням, виховувати толерантность та міжнаціональну повагу до літніх 
людей 

Відвідування на дому завжди проходять в теплій атмосфері, відбувається 
знайомство з представниками цільової групи, спілкування,  визначаються 
спільні інтереси, потреби, обмінюютьсяь 
книги, які приносять працівники бібліотеки. 
Старі люди розповідають про своє життя, 
згадують і про жахливі випробування під час 
Другої Світової війни і це для нас дуже 
важливо, адже в недалекому майбутньому 
мало хто матиме такий шанс зустрітися з 
членами спілки малолітніх в’язнів, 
учасниками війни і послухати «живу» історію 
з їхніх вуст, як це можливо сьогодні.  

На фото: – Альошина Лідія 
Никифорівна (1927 р.н. - маломобільна) – 
жертва нацистської окупації, під час війни 
залишилась сиротою, активна користувачка 
нашої бібліотеки, книги якій приносять 
додому акція; (на фото в центрі) – Гвинтер 
Сура Ароновна (1937 р.н.) і Колоденкер Саня 
Шаевич (1929 р.н.) – бувші малолітні в’язні, 
під час війни знаходились в концтаборі 
«Мертва петля» в селі Печера.  

На фото: (внизу) - Шварцман Фейга 
Нафтуловна  (1938 р.н. - маломобільна) – 
бувший малолітній в’язень, під час війни 
знаходились в концтаборі «Мертва петля» в 
селі Печера.  
Клуб «Діалог поколінь» м. Тульчин 
Пономарьова Раїса 
tulchinlibrary@gmail.com 
 

«Жива» історія з 
перших вуст  
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Протягом 16 – 27 квітня в місті Лубни діяла 
виставка «…Немов ковток свіжого повітря», 
урочисте відкриття якої відбулось  в приміщенні  

галереї образотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею. За задумом 
організаторів виставка стала пересувною, що б її змогли переглянути  якомога 
більше людей, особливо молоді.  
На виставці представлено портрети колишніх жертв нацизму з Білорусі, Росії і 
України, які розповідають про свої долі, а також про те, як змінила їхнє життя  
програма «МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ: ДІАЛОГ», яку з 2009 року фінансує в Україні 
Німецький фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». Організаційним 
партнером Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» у 

 
у реалізації програми «Місце зустрічі: діалог» є Всеукраїнська благодійна 
організація «Турбота про літніх в Україні». 
«Головна мета виставки  полягає в тому, щоб на знак визнання страждань осіб, 
переслідуваних нацистським режимом, віддати належне їхнім долям і зробити 
внесок у поліпшення життєвих умов цих людей», -  говорить організатор 
виставки, керівник громадської організації «Твій Світ» Олександр Чепур. 
З привітальним словом під час відкриття виступив Лубенський міський голова 
Олександр Петрович Грицаєнко.  На відкриття виставки завітали  учасники 
проекту особи похилого віку остарбайтери, жертви тоталітарних режимів, діти 
війни. До заходу долучились учні Лубенської загальноосвітньої школи № 3 та 
учні музичної школи, які декламували вірші і виконували музичні композиції. 

В Лубнах пройшла 
виставка портретів 
колишніх жертв 
нацизму 
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Був продемонстрований відео сюжет зі спогадами  з колишнього в’язня 
концтабору.  Під час заходу партнерським організаціям і установам міста, які 
активно беруть участь у заходах з підтримки і поліпшення життєвих умов 
колишніх жертв нацизму були вручені пам’ятні дипломи.  
Від учасників виставки було чути багато відгуків, адже події давно минулих 
років – пересторога для тих, хто сьогодні захоплюється нацистськими ідеями, 
для тих, хто роздмухує військові конфлікти. Як не прикро, але нажаль війна на 
Сході України дає кожному з нас розуміння значущості кожного прожитого 
дня, робить нас небайдужими. 
«Наш проект залучає молодь  до безкорисливої допомоги тим, хто її справді 
потребує – це своєрідне навчання  з небайдужості. Безпосередній контакт між 
різними віковими категоріями – нагода перейняти досвід та поділитися 
знаннями одне з одним», - наголосила соціальний працівник проекту Софія 
Якименко.  
А вже 27 квітня 2015 року студенти Лубенського фінансово – економічного 
коледжу взяли участь у тренінгу «Волонтер – це лідер», під час якого отримали  
можливість переглянути експозицію виставки «…Немов ковток свіжого 
повітря», що завершила того дня  свою роботу в Лубнах. 
Нагадаємо, що реалізує проект в місті Лубни Полтавська обласна молодіжна 
громадська організація «Твій Світ». Завдяки його втіленню літні люди мають 
можливість  знайшли собі друзів, спілкуватись між собою, влаштовувати 
концерти, різні святкування.  
  Проект «Надання підтримки, допомоги та сприяння розвитку активності 
людей похилого віку, особливо тих, хто постраждав від націонал соціалізму та 
сприяння їх соціалізації, повноцінному відновленню відчуття потрібності в 
суспільстві». 
 
Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 
tviisvit@gmail.com,  
Web: www.tviisvit.org       
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   29 квітня в рамках проекту «Психологічна і 
соціальна підтримка мало мобільних і 
немобільних жертв нацизму, шляхом відвідувань 
їх вдома волонтерами-студентами і молоддю з 

особливими потребами» за програмою «Місце зустрічі: діалог», відбулася 
зустріч волонтерів проекту. Ця зустріч мала назву «Шануймо старших людей» 
та була проведена в Сокальському Центрі підтримки літніх людей, що 
постраждали від нацизму, що на Львівщині.  
    Волонтерам було про що поговорити та чим поділитися… Вже більше ніж 
півроку вони відвідують старших людей, які стали жертвами нацистського 
режиму. Сьогодні вони вже в досить поважному віці та не всі з них добре 
чують, бачать, не всі бажають відразу іти на контакт і не всі можуть ходити 
самостійно.  «Інколи з ними буває важко, - зізнаються волонтери, - але ми 
звикли до своїх підопічних, і вони звикли до нас. Ми знаємо про що вони 
люблять говорити та що вони люблять поїсти» - з усмішкою говорить 25-річна 
волонтер Ірина Гулявська.   
   Метою таких зустрічей волонтерів, які проводяться один раз на квартал, є 
обмін досвідом відвідувань мало і немобільних учасників проекту, 
психологічна підтримка та 
подальша мотивація самих 
волонтерів. Тільки коли у 
волонтера є справжнє 
бажання спілкуватись та 
допомагати літній людині, 
тоді ця людина дійсно 
отримує душевне 
спілкування та моральну 
підтримку.  
   Цитата із розповіді 
волонтера: «Все починається 
із поваги. І коли я бачу, що я  
потрібна цій людині, я не можу їй відмовити. Старших людей потрібно 
шанувати. Може колись, я також буду потребувати такої підтримки, і хтось так 
буде шанувати і мене стареньку…»     
 
 
 
Сокальська районна асоціація інвалідів, 
Місто Сокаль, Львівська обл.. 
Ім’я автора статті: Кононова Оксана, асистент проекту 
електронна адреса: kononova-o@ukr.net 
 
 
 
 
 

Зустріч волонтерів 
«Шануймо старших 
людей» 
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           Упродовж свого життя ми неодноразово 
звертаємось до книги, адже книга просвітлює 
душу, піднімає і зміцнює людину, пробуджує у 
неї кращі стремління, відточує її розум і 

пом’якшує серце.  
 І саме члени клубу «Діалог поколінь», бувші малолітні в’язні концтаборів 
та гетто, є активними читачами нашої бібліотеки, із задоволенням приходять  в 
книгозбірню не тільки отримати інформацію,  взяти літературу для «душі», але 
із великим задоволенням спілкуються, розповідають про свої турботи, 
обговорюють проблеми сьогодення, дискутують. 
 З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права у квітні цього року 
було проведено засідання клубу «Діалог поколінь» - година спілкування «Книги 
– це ліки, що напувають світ» (І Франко). Бібліотекар здійснила подорож по 
книжковій виставці художньої літературі за жанрами «Магія читання», яка 
оргнанізована за розділами: історія і факти, українська та зарубіжна класика, 
сучасний український роман, історичний роман.  Особлива увага була надана 
книгам, які розповідають 
про трагічну історію 
єврейської громади в роки 
Другої Світової війни. 
 Активна користувачка 
нашої бібліотеки 
Могилевська Галина 
Йосипівна (1924 р.н.), член 
клубу «Діалог поколінь». 
 Постійно спілкується 
по Skype зі своєю дочкою та 
внуком, які проживають в 
Німеччині. 

 
 

 
Пономарьова Раїса 
Клуб «Діалог поколінь» 
м. Тульчин 
tulchinlibrary@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Книги – це ліки, що 
напувають світ» 
(І.Франко) 
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У селі Підгір’я, що межує з райцентром, живе 
бездітне подружжя, яке не бачить світу. Марія і 
Тарас, будучи дітьми, пережили лихоліття війни, 
а Тарас ще до того від вибуху гранати втратив зір. 

Обоє познайомились на підприємстві Товариства сліпих і після того вже більше 
30-ти років проживають разом. 

Дізнавшись про цю самотньо проживаючу сім’ю старше 80 років, молоді 
волонтери – учасники проекту «Проведення різноманітних заходів, 
спрямованих на організацію дозвілля і спілкування за інтересами цільової 
групи з дітьми та молоддю, донесення до них живих сторінок історії, а 
натомість молоді люди допомагають їм у домашніх умовах» за підтримки 
програми «Місце зустрічі - Діалог» німецького фонду «Пам'ять, 
Відповідальність, Майбутнє» у квітні відвідали подружжя Луканів. 

Вони прибрали від листя і сухої трави подвір’я та присадибну ділянку, 
почистили сад, винесли сміття, відремонтували паркан, сформували і 
підв’язали виноградник, посапали квітник. 

У цей же час соціальний робітник територіального центру соціального 
обслуговування прибирала кімнати і гардероб сім’ї  незрячих. 

По закінченні робіт старші люди щиро дякували молоді за їх допомогу,  
увагу і теплі слова та побажали частіше спілкуватися. 

 
 
 

Автор статті: Іван Казюка, смт.Богородчани. 
 Електронна адреса: e-mail: bogor.tz@ukr.net  
Адреса сайту: bogorda.if.gov.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допомога незрячим 
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Колишні в’язні – жертви нацизму, трагедія яких 
замовчувалась майже 43 роки, розповідають в 
програмі «Місце зустрічі: Діалог». 
 
 Активна група членів проекту «Територія 

милосердя» до 70-річчя з дня закінчення Другої Світової війни провела цикл 
зустрічей з учнями шкіл та студентами коледжів міста Новомосковська. Чесної 
розмови про війну потребує наше суспільство. Особливо зараз, коли події на 
сході асоціюються у колишніх в’язнів з подіями 
їхньої молодості. Ветерани, з болем у серці, 
розповідають про те, звідки бралися у них сили, 
щоб пережити усі жахіття війни, закликають 
проявляти пильність перед лицем сучасних форм 
нацизму, антисемітизму, расової нетерпимості, 
закликають не полишати надії на краще майбутнє 
України. 
 17 квітня в підшефній школі № 17 був 
проведений урочистий захід на тему «Вічна 
пам'ять». Школа, як завжди, привітно зустрічала 
ветеранів, майоріла малюнками, екскурсоводи в 
музеї розповіли про роботу по підготовці нових 
музейних матеріалів - виготовлення біографічних 
стендів про колишніх в’язнів концтаборів. Великий 
концерт закінчився «Бухенвальдським набатом» і покладанням квітів до 
пам’ятного знака на Алеї Пам’яті.  
 22 квітня в коледжі економіки і права були запрошені ветерани на 
Пам’ятну зустріч до дня визволення в’язнів концтаборів. Запрошені ветерани, 

під кадри-хроніки життя в концтаборах, 
розповідали кожен про своє життя: малолітній 
в’язень Чоботарьова Ольга Максимівна, 
«остарбайтер» Петруніна Анна Олексіївна, дитина 
народжена в неволі Коваленко Людмила Іванівна, 
малолітній в’язень концтабору «Заксенхаузен» 
Щербата Людмила Федорівна. 
 У всіх на очах були сльози, плакали 
ветерани, ховали сльози студенти. Пам'ять не 
вмирає, вона проростає в поколіннях. 
 29 квітня в дитячій бібліотеці проводився 
конкурс малюнків згідно творчих занять 
«Малюємо разом». В конкурсі прийняли участь 16 
учнів художнього відділення Школи естетичного 
виховання             м. Новомосковська та 6 учнів 

підшефної школи № 17, які спілкувались протягом навчального року з 
колишніми в’язнями, членами Новомосковського відділення УСВЖН, 
переглядали фільми про події в Другій Світовій війні і на основі цього 
малювали свої відчуття, які лягли в серця дітей. 

Сторінками пам’яті: 
Від минулого до 
сучасності 
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 Особливо вражаючими були малюнки Леушиної Владислави, Первун 
Катерини, Глушаченко Владислави, Масенко Максима. Малюнки про минуле 
перекликались з малюнками про війну 2014 року: «Спогади про минуле» 
(Масенко М.) і «Тату, повертайся живим» (Глушаченко В.), «Спроба втечі з 
концтабору» (Леушина В) і «Кіборг» (Первун К.). 
 Всі конкурсанти були нагороджені дипломами німецького фонду «EVZ» 
та цінними подарунками. 
 На кожній зустрічі ветерани говорили як про минуле, так і про сучасне, 
але висновок один: хто не знає минулого, у того немає майбутнього, але треба 
жити, надіятись і вірити в краще. 
  
 
 
Керівник проекту  
«Територія милосердя»  
Л.І. Коваленко  
м. Новомосковськ  
 
ел. пошта: kovalenko-nov@3q.ua 
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До Всесвітнього дня визволення в’язнів 
фашистських таборів в рамках проекту «Соціальна 
інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних 
режимів та інших людей літнього віку до громади 
м.Чернігова» відбулась зустріч членів  

Чернігівського відділення спілки в’язнів-жертв нацизму зі студентами 
Начально-наукового інституту права та соціальних технологій ЧНТУ. 

Перед студентами виступили Зубок Ніна Володимирівна – голова Спілки, 
Бреус Міля Августівна, Вовк Тетяна Тимофіївна.  Вони розповіли свої життєві 
історії, відповіли на безліч запитань студентів. 

Ніна Володимирівна - зразок мужньої, незламної духом особистості, але в 
той же час тендітної, красивої жінки. З її слів студенти почули, як труднощі 
роблять людей близькими та рідними духом. Табори, в яких вона перебувала, 
зробили її дух міцним, виховали здатність до подолання будь-яких труднощів. 
Вірші, які вона читає, надихають молодь на боротьбу за мир і щасливе життя. 

Бреус Міля Августівна, 
людина, яка підлітком 
пройшла «пів Європи», 
не лякаючись ні куль, 
ні голоду, ні холоду. 
Вона була в трьох 
концтаборах Білорусі і 
має свою школу 
виживання. Ці 
випробування дали 
жагу життя, вона й 
сьогодні в’яже панчохи 
для воїнів АТО. 
Ці історії нікого не 
залишили байдужими, 
студенти слухали із 
великою шаною та 

зацікавленістю. Такі зустрічі відіграють важливу роль у вихованні майбутніх 
поколінь, дають неоціненний досвід виживання від старших поколінь.  
 

Чернігів, ЧНТУ 
Керівник проекту 

«Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних 
режимів та інших людей літнього віку до громади м.Чернігова» 

 
Скорик Тамара Володимирівна, 

e-mail: tamskorik@yandex.ru 
 

 
 
 

Сторінками пам’яті 
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  Сонячного 
квітневого дня члени клубу 
«Діалог поколінь» побували 
в селі Тиманівка, де дуже 
цікаву і змістовну екскурсію 
провела директор музеїв села Варварук Любов Степанівна. Тиманівка - це один 
з найбільших туристичних центрів району, єдине село в Україні, де створено 

три музеї: Тиманівській 
меморіальний народний музей 
О.В.Суворова, Народний художній 
музей ім. Т.Г.Шевченка, Музей 
історії села і колгоспу. В них 
експонується понад дві тисячі 
оригінальних експонатів. Дякуючи 
директору музеїв всі присутні 
збагатилися цікавими фактами, 
розповідями і легендами. 
 Колоритним, органічним 
поєднанням народних традицій з 

сучасними мистецькими здобутками завжди славилось село Тиманівка, край 
працьовитих, гостинних, талановитих людей, закоханих у пісню і гарне слово. 
В затишній залі Музею історії села і колгоспу відбулась зустріч з фольклорним 
клубом «Калинове гроно», в складі якого також багато людей пенсійного віку, 
колишні вчителі, медики, а також працівники культури, освіти та медичних 
закладів села.      
 Представлені на засіданні фольклорним клубом «Калинове гроно» пісні є 
однією з найсамобутніших гілок в скарбниці народнопісенної творчості 
українського народу, серед яких «Селянка я», «У лісі під дубом столітнім», 
«Єднаймося рідна родина» та ін. І на завершення фольклорний клуб подарував 
всім пісню з фольклору східноєвропейських євреїв, одну із найулюбленіших 
пісень євреїв  «Тум-балалайка», яка дуже зворушила членів клубу «Діалог 
поколінь» і на їх замовлення ця пісня була записана і тепер вони зможуть її 
слухати на інших засідання клубу. 

Пономарьова Раїса 
Клуб «Діалог поколінь» 

м. Тульчин 
tulchinlibrary@gmail.com 

 

Екскурсія в село 
Тиманівку. 
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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: 

Тульчинська районна централізована бібліотечна система 
Адреса: Вінницька обл., 

м. Тульчин, вул.Незалежності, 8. 
23600 

ел. пошта: tulchinlibrary@gmail.com  
 


