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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

КВІТЕНЬ  2016 РІК 
 

З 28 по 31 березня Новомосковське відділення 

УСВЖН в рамках проекту «Територія 

милосердя» при підтримці німецького фонду 

EVZпрезентувало в концерні «СоюзЕнерго» - виставку на тему «Їх обпалила 

війна» 

Це вже не вперше керівництво концерну в рамках шефської взаємодії 

запрошує Новомосковське відділення на спільні заходи, присвячені 

Міжнародному Дню визволення в’язнів концтаборів.На виставці були 

представлені малюнки учнів художнього відділення школи естетичного 

виховання міста Новомосковська (керівник Журавель П. П.) та гуртка «Пошук» 

ЗОШ № 17 (директор Кошова С. М.).В проекті «Територія милосердя» 

сплановані творчі заняття учнів та маломобільних членів відділення. 

По розповідях колишніх в’язнів, учні створюють малюнки про Другу 

Світову війну, а зі спілкування з учасниками АТО – про сучасну, незбагненну 

війну, яка забирає їхніх батьків, братів. Всі малюнки дітей кажуть, що війна – 

ЗЛО! І говорять війні – НІ! 

Малюнки розповідають як тяжко було дітям в роки війни з фашистами, а на 

малюнках  сучасної війни стоїть головне слово – НІ війні!!! 

Кращими були малюнки Масенко М. «Спогади про минуле дитинство» 

(художнє відділення), Кравченко К. «Кіборг» (ЗОШ №17), Леушиної В. і 

Плотнікової Д. «Дитина зі Сходу» та «Бремявойны на юных плечах» 

(театрально – художній колежд). Два останніх малюнки пронизані тематикою 

«гібридної війни». Даша Плотнікова приїхала на навчання в місто 

Дніпропетровськ зі Сходу. 

На виставці презентувались нариси із біографій колишніх в’язнів концтаборів,  

гетто, таборів примусової праці. Нариси вражають стійкістю цих людей, що 

вижили в фашистській неволі і зберегли  честь і гідність людини. Вони носять 

«тавро» в’язня не тільки на руці, а і в серці. 

Загальноосвітня школа № 17 презентувала на виставку фотомонтаж про 

бійців АТО, які вижили в «гібридній війні» і повернулися до мирної праці. 

Їх теж обпалила війна. Учні 11-го класу Антропов О. та Кравченко К. 

розповіли про тих бійців, що проживають на мікрорайоніЖивотилівка (в районі 

школи). 

Завідуюча філії музею Бойової Слави при краєзнавчому музеї міста 

Новомосковська Хархардіна Л. В. розповіла про вшанування бійців АТО, що 

полягли в боях за незалежність України, багато з них мали зовсім юний вік, 19 – 

20 років.  

 

Їх обпалила війна 
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При музеї почали створення музейної кімнати бійців АТО. 

31 березня було підведено підсумки чотириденного огляду виставки. 

Генеральний директор концерну Кільдішов Олег Іванович висловив подяку за 

змістовну виставку, побажав творчих успіхів, а людям поважного віку -  

здоров’я та мирного неба. Вручив учням подяки та солодкі подарунки. 

 

 
 

                                                                                   Проект «Територія милосердя» 

Керівник Л. Коваленко 

м. Новомосковськ 

eл. пошта: kovalenko-nov@3g.ua 

 

Новомосковськ 

віддає шану 

жертвам нацизму 
 

У всьому світі 11 квітня люди схиляють голови перед мільйонами 

людей, закатованих до смерті тортурами, голодом, непосильної рабською 

працею, заживо спалених в крематоріях фашистських концтаборів. 

В рамках проекту «Територія милосердя» по програмі «Місце зустрічі: 

Діалог» за фінансової підтримки німецького федерального фонду EVZ в місті 

віддавали шану жертвам нацизму. 

Разом з представниками міської влади, міської ветеранської організації, 

громадської організації «Наш Новомосковськ», громадськими активістами, 

учнями колегіуму № 11, члени Новомосковського відділення віддали шану і 

поклали квіти до меморіального знаку, що знаходиться на стіні колегіуму №11. 

тут в роки війни знаходилась гестапівська в’язниця, де були закатовані люди, 

що не корились фашистському режиму. Звідси в Німеччину та інші країни було 

вивезено 16978 мирних жителів Новомосковщині, кожен другий загинув в 

неволі. 

Жалобний мітинг відбувся також біля пам’ятного каменя на Алеї Пам'яті 

на території НВК № 17 (мікрорайон Животилівка). У цій школі вже стало 

традицією приносити до каменю квіти і класти долоньки на камінь, даючи йому 

своє тепло і беручи тепло всіх тих, хто приходив сюди.  

В школі створено унікальний музей, експонати якого розповідають про 

нелегкі долі колишніх в’язнів у фашистській неволі. 

Квіти лягли також до меморіальної дошки Таїсії Тонконог на 
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однойменній вулиці міста, яка була примусово вивезена з Новомосковська до 

Лейпцига. Там Таїсія стала членом інтернаціонального антифашистського 

підпілля, 5 серпня 1944 р. була страчена в концтаборі Освенцім. 

14 квітня студенти Новомосковського кооперативного коледжу економіки 

і права  (куратор Ясногор О.Г.) приймали у себе гостей – колишніх в’язнів 

нацизму м. Новомосковська та м. Дніпропетровська. Студенти презентували 

виставку «Наші долі – вам застереження», розповіли про десятьох людей 

Новомосковщини, що горіли в полум’ї війни, вижили і віддали всі сили на 

відбудову держави. 

Голова обласного відділення УСВЖН Людмила Веніамінівна Кочережина 

від імені всіх присутніх ветеранів подякувала студентам за пам'ять про ті 

нелегкі часи. 

Радник голови обласної ради Резнік Сергій Олександрович звернувся до 

студентів зі словами, що святі місця треба оберігати, а ще живих ветеранів 

шанувати і допомагати у всьому. 

На закінчення зустрічі, яка була названа «марафоном єднання», значимі 

слова сказала директор Новомосковського кооперативного коледжу економіки 

та права  Піхотіна Любов Миколаївна: «Любіть, поважайте, пам’ятайте людей, 

що вижили на дорогах Другої Світової війни». 

 

      
 

Проект «Територія милосердя»  

керівник Л.Коваленко 

м. Новомосковськ 

ел. пошта: kovalenko-nov@3q.ua 

 

 

 

Ми пам'ятаємо 

До Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів 

волонтери ВБО «Турбота про літніх в Україні», що знаходиться на базі 

Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району 

відвідали малолітнього в’язня Демченко Надію.  

 

mailto:kovalenko-nov@3q.ua
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Зустріч дуже зворушила жінку, і 

одразу на її очах виступили сльози. 

Складні часи залишилися в 

минулому і кожний новий день 

приносить тільки радість, саме 

тому Надія Ульянівна уже давно не 

згадує страшні події її дитинства.  

Бажаємо міцного здоров’я, 

шановні ветерани, хай у вашому 

житті буде лише місце для 

радісних подій! 

 

Алла Соловей  

khmelnitsky-tlu@i.ua 

 

 

7 квітня 2016 року в Лубнах відбувся захід «Рухайся 

на здоров’я!», який організувала Полтавська 

обласна молодіжна громадська організація «Твій 

Світ» спільно з територіальним центром соціального 

обслуговування Лубенської міської ради. 

Присвятили захід  Всесвітньому дню здоров'я, під 

час якого молоді волонтери -  фахівці з фітнесу, 

хореографії та медицини показали важливість фізичних вправ для літніх людей.   

«Ми організували цей захід щоб продемонструвати, що і в літньому віці можна 

бути здоровими, енергійними, вести активний спосіб життя і радіти йому», - 

говорить керівник проекту Олександр Чепур.   

Щороку  Всесвітній  день здоров’я присвячений якій-небудь темі, яка є 

найбільш злободенною: якому-небудь небезпечному  захворюванню, 

профілактиці, правильному харчуванню або аспектам психічного здоров’я. Так, 

у 2016 році темою цього 

свята є цукровий діабет , 

який вже давно став 

глобальною проблемою. 

Під час вступного слова для 

групи  літніх людей 

організатори наголошували, 

що фізичні вправи, активні 

рухи сприяють поліпшенню 

чутливості тканин людини до 

інсуліну і кращому 

засвоєнню вуглеводів і, 

таким чином, попереджають 

розвиток цукрового діабету.  

В Лубнах до 

Всесвітнього дня 

здоров’я показали 

важливість фізичних 

вправ для літніх 

людей.   

 

http://mbox2.i.ua/compose/1448490927/?cto=EEpQHm8pJkESLzROVVu%2FnL6mpJ2IkJOsz17Iz7WQqIvPm5g%3D
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Також, в рамках цього заходу відбувся майстер клас з рухливих вправ 

«Майстерня здоров’я», який провів тренер – інструктор фітнес центру 

SPORTMAX86 Ігор Лаврик. Частиною заходу стала акція з вимірювання тиску 

у всіх бажаючих, яку влаштували студенти Лубенського медичного училища.  

«Метою даного заходу є привернути увагу до проблеми цукрового діабету у 

літніх людей і показати важливість фізичних вправ для його профілактики», - 

говорить директор територіального центру Наталія Сухонос. 

Тож, на завершення заходу, протягом десяти хвилин учасники вивчали прості 

рухи танців під популярну музику. Хореограф Дмитро Лоховицький, 

переконував у тому, що на здоров'я  танці впливають найсприятливішим чином 

і допомагають запобігти розвитку хвороб, до яких схильні люди похилого віку.  

Захід відбувся завдяки проекту  "Надання підтримки, допомоги та сприяння 

розвитку активності людей похилого віку" за підтримки Німецького 

федерального фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» в рамках програми 

«Місце зустрічі: Діалог».  

 

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 

 

 

 

Щомісяця учасники проекту «Соціалізація та 

реінтеграція жертв націонал-соціалізму на базі  діяльності центру «Довіра»  

 ВОБФ "Карітас-Волинь"  

зустрічаються у 

дискусійному клубі 

"Духовне спілкування", 

адже люди старшого 

покоління завжди 

прагнуть зберегти 

духовність, збагачувати 

та розвивати 

інтелектуальний 

потенціал нації, 

пам’ятати про своє 

коріння, дотримуватися 

національно-родинних 

традицій і звичаїв. Саме на одному із засідань дискусійного клубу почесним 

гостем і цікавим співрозмовником став місіонар "Божого Милосердя" о. Леонід 

Тепла зустріч у клубі 

«Духовне спілкування» 

mailto:tviisvit@gmail.com
http://www.tviisvit.org/
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%A4-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%81-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C-335162056633396/
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Григоренко.  

         Священик розповів присутнім про Ювілейний 2016 рік Божого 

Милосердя, про особливий обов'язок кожного християнина, який переживає цей 

Святий рік - наблизитися до глибини Божого Милосердя, а також ділитися 

милосердям з ближніми. Крім цього, о.Леонід закликав людей любити один 

одного, з повагою відноситися до інших, проявляти чуйність і сердечність у 

спілкуванні з ближніми, плекати людяність відносин між собою, з повагою 

відноситися до своєї національності та пишатися своєю Батьківщиною. З вуст 

місіонара присутні почули релігійні вірші про страждання Господа Ісуса 

Христа, Голгофу, а також уривки із творів Лесі Українки, Тараса Шевченка і 

Ліни Костенко – справжніх патріотів України. Власні вірші та уривки з творів 

класиків продекламував член проекту Іван Федорович Пона. Члени 

дискусійного клубу від щирого серця подякували о.Леоніду за візит і духовну 

науку. 

На завершення зустрічі відбулася спільна молитва та уділення благословення. 

 

Карпенюк Тетяна, Сєргєєва Віта 

у ВОБФ «Карітас-Волинь»  

м. Нововолинськ  

caritas_volyn@yahoo.com 

  
 

Розпис писанки у ВОБФ 

«Карітас-Волинь» 

      З приходом весни пробуджується і 

воскресає природа, а українці 

традиційно готуються до Великодня. 

Люди беруться за давнє ремесло – 

розписування писанок. 

     22 квітня в рамках проекту 

«Соціалізація та реінтеграція жертв 

націонал-соціалізму на базі діяльності 

центру «Довіра» за підтримки 

благодійної програми «Місце зустрічі: 

діалог» німецького фонду «Пам’ять, 

відповідальність, майбутнє» зібралися 

люди похилого віку та учні ЗОШ №3 м. 

Нововолинська  для опановування 

мистецтва розпису яєць. Майстер-клас провела майстриня Мельник Тетяна зі 

своїми учнями. Присутнім розповіли про писанкарство – давнє українське 

декоративне мистецтво, яке сягає корінням в українську історію і душу того, 

хто пише, про традиційні писанкові мотиви та символи, методи закріплення 

фарб.  Молодь вчилася, літні люди пригадували та спільно ділилися досвідом 

такого народного мистецтва - української арт-терапії.  
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Підопічні проекту 

розповідали про підготовку 

до Великодніх свят, зокрема 

про розпис яєць, традиції 

місцевості, де вони 

народилися і провели 

дитинство та юність. 

Обмінялися рецептами 

смачних пасок, побажали 

один одному та працівникам 

Волинського обласного 

благодійного фонду 

«Карітас-Волинь» щасливих 

свят і всього найкращого, 

подякували їм, педагогам та волонтерам за цікаву зустріч та майстер-клас.   

      За традицією захід закінчився спілкуванням з молодим поколінням та 

спільним чаюванням. 

Карпенюк Тетяна, Сєргєєва Віта 

у ВОБФ «Карітас-Волинь»  

м. Нововолинськ  

caritas_volyn@yahoo.com 

 

 

Проект завершено - 

діяльність продовжується 

31 березня 2016 року о 12.00 у Навчально-науковому інституті права та 

соціальних технологій ЧНТУ відбулась підсумкова конференція проекту 

«Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та 

інших людей літнього 

віку громади 

м.Чернігова». 

На конференції були 

присутні 

представники 

організацій-партнерів, 

соціальних служб 

міста, громадськості, 

ЗМІ, виконавці та 

волонтери проекту. 

Команда проекту 

провела 

ретроспективний 

аналіз діяльності 

проекту, а всі 
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учасники по ділились найбільш значимими для них спогадами та виразили 

сподівання на його продовження. 

У вступному слові ректор ЧНТУ С.М. Шкарлет зазначив, що сучасне 

суспільство поки що не в повній мірі оцінило внесок літніх людей і, зокрема, 

жертв тоталітарних режимів у свій розвиток. Громада міста Чернігова повинна 

віддати належну шану представникам цієї категорії, а також максимально 

залучити їх особистісний потенціал для встановлення історичної правди, 

збереження пам’яті, виховання молоді. 

Друга частина конференції проходила у форматі групової роботи. 

Учасники об’єднались у 4 підгрупи і знаходили рішення непростим питанням, 

які постають перед міською громадою по відношенню до жертв націонал-

соціалізму та тоталітарних режимів. На завершення кожна група представила 

шляхи вирішення проблемних питань, а також своє бачення майбутньої 

Чернігівської громади у вигляді спільного малюнку. Усі напрацювання, як 

запевнили ведучі заходу, буде узагальнено і надано у відповідні інстанції для 

прийняття ефективних управлінських рішень.     

Учасники заходу також обмінялись думками про розвиток здобутків  

проекту, подальших дій щодо привернення уваги суспільства до 

представників цільової групи проекту, посилення соціальної інтеграції жертв 

націонал-соціалізму до місцевої громади.  

Акименко Ю.Ф., Скорик Т.В., Сила Т.І.,  

Назва проекту: «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму та інших 

людей літнього віку до громади м. Чернігова» 

М. Чернігів 

Е-mail: tamskorik@yandex.ru 

Адреса сайту: http://www.stu.cn.ua  

 

Поїздка на чин 

соборування в  Страдчі 

 

 
Бенефіціари села Дуліби та смт Нові Стрілища, які є учасниками проекту 

«Створення якісно нового етапу життя людей, що постраждали від нацизму та 

подій 2-ої світової війни», який діє завдяки грантовій підтримці німецького 

фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» і реалізовується Жидачівським 

осередком Суспільної служби, узяли участь у Чині соборування у одному із 

центрів духовної віднови Галичини – у селі Страдч, що на Яворівщині. 

В час Великоднього посту, у суботу9 квітня2016 р., відбулася виїздна 

проща у с.Страдч до церкви Успення Пресвятої Богородиці. В цей день тут було 

особливо людно: близько двох тисяч людей взяли участь у Чині соборування. 

Кожен прибув сюди у духовній та фізичній потребі, кожен у міру своєї духовної 

досконалості відкрив серце. Проща розпочалась спільною молитвою ще в 

автобусі. Молилися за щасливу подорож, а також кожен за свої 

намірення.Прочани, прибувши на територію храму, мали можливість під час 

Богослужіння посповідатися і  приступити до святого Причастя. Після чого 

http://www.stu.cn.ua/
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проводився Чин Соборування – це Таїнство, у котрім при помазанні тіла 

людини освяченим єлеєм призивається на хворого Божу Благодать, і 

проводилося воно сімома священниками. В час його здійснення читали 

сім частин з Апостола та Євангелії, сім молитов на оздоровлення душі та тіла, 

у яких говориться про покаяння та про необхідність уповати на Боже 

Милосердя.Чин Соборування має особливу вартість для людських душ та тіл. 

Натхнені, окрилені 

Великим дійством, наші 

бенефіціари і волонтери 

пройшлися страдецькою 

хресною дорогою і 

завершили прощу 

подячною молитвою у 

печерному храмі Матері 

Божої Нерушимої Стіни. 

Прочани висловлювали     

щиру вдячність за таку 

надану можливість 

духовного оздоровлення 

та скріплення: «Я дуже 

хотіла у Страдч. Мені так легко стало! Дякую!», «Мені так добре! Зник весь 

тягар», «О! Як добре, що я посповідалася!», «Воно того варте!»Бенефіціари всі 

без винятку щиро дякували і запитували про наступну поїздку. 

Г.Я.Пельо, керівник проекту, 

Гамеляк Л.С., адміністратор проекту, 

Жидачівський осередок Суспільної служби 

 

В Івано-Франківському 

Карітасі вшанували 

жертв нацизму 
 

 
20 квітня 2016 року Карітас Івано-Франківськ  вшановував  жертв нацизму  - 

учасників Клубу людей похилого віку «Надвечір», долучившись до відзначення 

Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів. В ході 

зустрічі  належна  пошана була висловлена  живим очевидцям жахливого 

минулого, а також пом’януті усі ті, кому не судилося вижити в таборах смерті.  

 

Під час зустрічі працівники проекту привітали присутніх з цим світлим 

весняним днем, який багато років тому приніс багато-багато радості і щастя, а 

сьогодні, на жаль, навіює смуток, адже життя таке коротке, особливо коли 

понівечена молодість. Словесні привітання були доповнені невеликими 

подарунками, -  продуктовими наборами, які БФ «Карітас Івано-Франківськ 

УГКЦ»  передав їм у знак своєї поваги за великий подвиг, героїзм і терпіння, 



 

10 

які переросли у велику життєву 

мудрість та досвід. 

Після урочистостей зустріч 

продовжилась у храмі Успіня 

Пресвятої Богородиці с.Крихівці. 

Учасники клубу спільно з іншими 

набувачами соціальних проектів 

Карітасу під проводом  волонтерів – 

братів семінаристів  роздумували 

над стражданнями Ісуса Христа під 

час Хресної Дороги.  Кожен із 

присутніх згадував і свою хресну 

дорогу, яку прийшлося пережити. 

Нехай світла пам'ять тих, хто безневинно поклав своє життя заради нинішнього 

сьогодення, допоможе нам не допустити більше кровопролиття на нашій землі, 

а навпаки, додасть наснаги відбудувати нашу вільну демократичну державу. А 

Вам, дорогі наші старенькі сивочолі герої, зичимо миру земного і душевного, 

здоров’я та соціального благополуччя, затишку у ваших родинах та гідного 

ставлення суспільства до Ваших 

потреб.   

Захід відбувся в рамках проекту 

«Покращення якості життя людей 

похилого віку-жертв тоталітарних 

режимів, залучення їх до активної 

участі у суспільному житті через 

участь у Клуб людей похилого віку 

«Надвечір» в місті Івано-

Франківську та селі Крихівці, 

надання практичної допомоги для 

представників ЦГ вдома» в рамках  

програми «Місце зустрічі – Діалог» 

за підтримки Німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє.» 

 

БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» 

м. Івано-Франківськ 

Олег Дмитрук, о.Микола Мазурик 

www.caritas.if.ua   

caritas-ivano-frankivsk@ukr.net 
 

Весна. Городи. 

Спілкування. 
 

Квітень видався більш активнішим до візитів у села до літніх людей.  

Приємно було бачити, коли разом зі старенькою мамою пораються на городі і 

діти, і внуки, а кому допомагають сусіди чи соціальний робітник. Весна 

http://www.caritas.if.ua/
mailto:caritas-ivano-frankivsk@ukr.net
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оновлює природу, очищає організм, але і дає велике навантаження на зношений 

важкою працею та життям організм.  Важко літнім людям, але вони виходять на 

свої ганки та ловлять теплі промінчики сонця. Це безкоштовно, бо ліки дуже 

дорогі та є лише у місті. А ще бояться, бо є такий недобрий закон: «Отримав 

пенсію – чекай «гостей».  І вони напоготові постійно тримають біля себе 

телефон, бо як якийсь чужий стукає, то варто когось повідомити. Про все це ми 

постійно чуємо і говоримо з нашими старенькими. Спочатку з насторогою 

відносяться до наших візитів. Часто дивуються з якого дива ми, чужі для них,  

йдемо до них на відвідини та ще й гостинцями. І ми розповідаємо про наш 

проект, про програму «Місце зустрічі-Діалог», про Німецький Федеральний 

Фонд «Відповідальність. Пам'ять. Майбутнє». Потім поступово переходимо на 

різні життєві теми, та про їх 

минуле життя…  Вони завжди 

раді розповісти, почути. Бо 

жаліються, що як спитаємо 

які новини у селі, то чуємо: 

- не знаємо… 

- як то, не знаєте? То ж 

ішли по селі, когось бачили, 

когось чули… 

- Та не має нікого на 

вулиці, кожен має телевізора, 

мобільного телефону – має з 

ким спілкуватися. Чого на вулицю виходити… 

Ось так закриваємося один від одного у свій віртуальний світ і мало 

спілкуємося у живу. 

Але благо, що весна прийшла – сонце, квіти, птахи, роса – дожили… 

Нам раді, коли ми з фільмом чи солодощами завітаємо у гості та 

привозимо до когось у хату з інших вулиць таких же «подруг» і тішаться вони 

хвилинами спілкування чи у хаті чи на присьбі. 

 

Оксана Бас, координатор проекту  

«Хоча літа і сивина та жити хочемо сповна», 

Барський тер центр. 

Вшанування 

жертв нацизму 
 

11 квітня світова громадськість відзначила пам’ятну дату – Міжнародний 

день визволення в’язнів фашистських концтаборів. Учасники проекту 

«Причорноморський клуб «Пам’ять» в цей день поклали квіти до меморіалу 

жертвам нацистських переслідувань у Прохорівському сквері м. Одеси.  
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Сьогоднішні учасники клубу 

«Пам'ять» це малолітні в'язні 

концтаборів і гетто, катівень 

гестапо і сигуранці, діти-

остарбайтери, діти народжені в 

неволі ... Нацисти у роки війни, 

порушуючи Гаазьку Конвенцію 

1907 року про відношення 

воюючих сторін до дітей, 

використовували їх працю в 

концтаборах і на підприємствах. 

Діти також були донорами і 

біологічною сировиною для 

злочинних «медичних експериментів». Понад 56 тис. мешканців Одеси і області 

було відправлено у фашистське рабство, здебільшого підлітки у віці близько 16 

років. Непосильна праця, моторошні умови утримання, побої, знущання самим 

негативним чином позначилися на їх здоров'ї і тривалості життя. 

До того ж і з поверненням додому їх чекали нові тяжкі випробування - 

багато хто з них пройшов через фільтраційні табори НКВС. Комуністичний 

режим безпідставно оголосив їх «зрадниками, посібниками ворога, які не гідні 

уваги і довіри суспільства». Півсотні років вони не мали права проживати в 

«режимних» містах, поступати в технікуми, інститути та військові училища. 

Існували й обмеження при прийомі на роботу. Тільки в 2000 р. Законом України 

«Про жертви нацистських переслідувань» була встановлена історична 

справедливість щодо цих багато стражденних людей. Проте, дух цих мужніх 

людей не зломлений - вони продовжують жити і діяти на благо суспільства. Їм 

потрібно зовсім небагато, всього лише частка уваги, елементарна людська 

доброта і розуміння. Саме цією благородною справою опікується 

Причорноморський клуб «Пам'ять», створений  в Одесі за підтримки 

німецького фонду ЕVZ «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє ».  

Після вшанування пам’яті загиблих жертв нацизму у місті, учасники 

зустрічі приїхали до свого затишного приміщення клубу «Пам'ять» і запалили 

свічки пам'яті. Перегляд на широкому екрані історичних фотографій змучених, 

але щасливих облич визволених в’язнів концтаборів навіяв і наших учасників 

на спогади. Яскравими позитивними емоціями від довгоочікуваного моменту 

визволення жваво обмінювалися між собою та із присутніми школярами 52-ї 

загальноосвітньої школи та студентами Одеської академії технічного 

регулювання та якості – малолітні в'язні концтабору Субач - Анатолій 

Галентовский, Равенсбрюк - Ганна Блинова, Штудгарт - Ігорь Радічев та ін. 

Ці історії нікого не залишили байдужими, молодь із великою шаною та 

зацікавленістю слухала живих свідків і учасників тих жахливих подій. Такі 

зустрічі дають молодим людям неоціненний досвід виживання у складних 

умовах, відповідального відношення до свого життя та подій сьогодення, 

вивчення  правдивої історії свого народу і своєї родини. Колишні в'язні та 

остарбайтери згадували не лише страшне минуле, а й моменти, які надихали їх 
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мріяти про майбутнє. Адже щасливе тривале життя дарується лише тому, хто в 

нього вірить і не забуває сторінок історії, яким не має бути повторення… 

 

Марія Сергачова, 

організатор гурткової роботи та культурно-масових заходів 

Причорноморського клубу «Пам'ять» м. Одеса 

http://www.avro.org.ua nikovod77@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Так  викарбувано  на медалі , якою нагороджують людей, які  ціною 

власного життя рятували єврейські родини в часи  Другої світової війни. Їх  

називають не просто героями, а “Праведниками  народів світу”. Це почесне 

звання присвоєно понад двом тисячам українців. 

       
            Серед  учасників нашого проекту є саме такі люди  - Чапля Катерина, 

Романюк Юстина, Химин Ганна, які  наражаючи на вірну смерть себе та своїх 

рідних в той чи інший спосіб переховували та рятували євреїв від вірної смерті. 

Щотижня зустрічаючись з 

цими жінками під час 

відвідин на дому та 

спілкуючись на різні теми, 

бачимо що ці люди мають 

велике серце та є 

співчутливими до чужої 

біди. 

  Напередодні 

Великодніх свят Борислав 

відвідала родина відомих 

політиків та міжнародних 

Хто врятував хоч одне життя, 

той врятував весь світ 

http://www.avro.org.ua/
mailto:nikovod77@mail.ru
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діячів, науковців Шеваха і Арона Вайсів. 

Ці високі гості прибули до Борислава зі своєю родиною, щоб висловити щиру 

вдячність за врятовані життя у часи Другої світової війни. Їхній візит до міста 

спеціально був приурочений Бориславу.  

            Брати Вайси ще раз хотіли доторкнутись до історії порятунку своєї сім’ї 

та показати своїм нащадкам приклад добросусідства та любові до ближнього.          

Арон і Шевах Вайс дуже часто говорили, що ми всі повинні все зробити, щоб 

таке жахіття ніколи не повторилось.  

          В 1941 році у Бориславі проживало 45 тисяч мешканців, з них 30% - євреї, 

30%- поляки, 40%- українці. За інформацією істориків під час німецької 

окупації загинули, були розстріляні або вивезені в концентраційні табори понад 

10 тисяч бориславців єврейської національності. Але жертв могло бути набагато 

більше, тому треба пам’ятати - хто врятував хоч одне життя, той врятував увесь 

світ. Є багато ідей, за які можна віддати життя, і немає жодної ідеї, за яку 

можна позбавити життя іншого. Під цим гаслом 11 квітня у Міжнародний день 

визволення в’язнів концентраційних таборів пройшла зустріч учасників проекту 

з учнями загальноосвітньої школи № 7 щоб не тільки вшанувати пам’ять 

загиблих жертв нацизму а й зробити усе можливе й неможливе, щоб цього 

жахіття більше не повторилось. 

 

Керівник проекту «Наповнення  життя людей, що пережили поневіряння 

нацистських таборів  та подій Другої світової війни  змістом та 

позитивними відчуттями через зустрічі з учнівською молоддю, участь у 

культурних подіях, відвідування волонтерами» 

МБФ «Карітас-Борислав» 

Марія Підлубна 

 

 

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: 

Місцевий Благодійний Фонд  «Карітас-Борислав» 

Адреса : 82300, м. Борислав вул. Грушевського, 26 

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

