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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ТРАВЕНЬ 2018 РІК 

У Волинському регіональному музеї 

українського війська та військової техніки 

зустрілись з учасниками проекту, членами 

ЛМГВО «Спілка в’язнів-жертв нацизму». 
Як продовження святкування Дня пам’яті та 

примирення, 73 річниці перемоги над нацизмом та до Міжнародного Дня музеїв 

в травні у Військовому містечку проведено  екскурсію для представників 

Спілки. Це єдиний у Західному регіоні музей, що є філіалом Національного 

військово-історичного музею України. Присутні ознайомились з технікою від 

часів Другої світової та експонатами 

із зони бойових дій незалежної 

України, а також з експозицією на 

відкритому майданчику, де 

представлені зразки військової 

техніки і озброєння, а саме: авіаційні 

комплекси, бронетанкова техніка, 

зенітно-ракетні комплекси, 

артилерійське озброєння, техніка 

служб забезпечення тилу Збройних 

Сил України та техніка військ 

зв’язку. 
Виставкові зали музею розділені за тематичними напрямами: “Військова 

історія Волинсько-Галицької держави”, “Військова історія Волині Литовсько-

Польського періоду”, “Військова історія Волині доби козаччини”, “Волинь у 

війні 1812 року”, “Брусиловський прорив на Волині”, “Волинь у Другій світовій 

війні”. Оглянуто  чотири тематичні зали, які розкривають різні етапи сучасної 

боротьби за незалежність України – 

від початку Революції Гідності до 

сучасної ситуації на Сході.  
По закінченню екскурсії 

Голова правління, керівник проекту 

Валентина Лазарук вручила 

працівникам музею подяку за 

плідну співпрацю з нагоди Дня 

Перемоги та Міжнародного дня 

музеїв та книги спогадів колишніх 

в’язнів концтаборів.   

 

 

Зустріч у музеї 

військової техніки 

http://www.mestovstrechi.info/ua/
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Потім гостей пригощали тістечками та чаєм, де вони ділилися спогадами 

про важкі часи в’язнів – жертв нацизму, подіями сьогодення та планами на 

майбутнє. 
Валентина Лазарук - керівник проекту, голова  

правління ЛМГВО „Спілка в’язнів – жертв нацизму”  

Проект «Підвищення рівня соціальної захищеності, адаптації та рівності 

можливостей людей похилого віку з числа жертв націонал-соціалізму шляхом 

надання їм кваліфікованої підтримки та допомоги в побуті, залучення до активної 

громадської діяльності» в рамках програми «Місце зустрічі ДІАЛОГ» за 

фінансуванням Німецького фонду «Пам'ять, Відповідальність та майбутнє» 

м. Луцьк, https://www.facebook.com/profile.php?id=100016994417023 

https://plus.google.com/u/0/s,   lazaryk@i.ua 

 

У травні до міжнародного дня музеїв наші 

підопічні здійснили екскурсію в краєзнавчі 

музеї, які діють при Білолуцькій гімназії. 

Щойно переступили поріг народного історико – етнографічного музею, 

відвідувачі одразу поринули в атмосферу давнини. Екскурсовод цікаво 

розповіла про перші заселення краю, про історію селища 17 – 20 століття, жінки 

оглянули знайдені на території краю залишки зброї, глиняні осколки посуду. 

Багато цікавого дізналися про історію Білолуцької гімназії, подивилися 

фотографії та портрети вчителів. Окремий зал розповідає про боротьбу жителів 

смт. Білолуцька з нацистськими окупантами в роки Другої світової війни та 

трьох героїв Радянського Союзу. Всім сподобався зал «Життя і побут 

слобожан». Завідувач розповіла про те, як жили давні люди, які мешкали на цій 

території, дізнались про їх побут, знаряддя праці, посуд. Цікаво було побачити 

народний одяг, чудові вишиті сорочки, рушники, скрині, інші речі та меблі. 

 

Історія давнини 

https://plus.google.com/u/0/s
lazaryk@i.ua
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Потім відвідали художній музей, де зібрана інформація про історію та 

особливості української вишивки. В музеї представлено широку палітру 

рушників, сорочок, серветок, картин, ляльок – мотанок, виконаних місцевими 

майстринями. На полотнах з різними візерунками та орнаментами відображено 

багатство української культури та краю. Кожен, хто відвідує музей, має змогу 

познайомитись і з іншими роботами різного виду рукоділля – в’язані іграшки, 

вироби з лози, дерева, тканини, глини, паперу та ін. 

Дуже цікаво було побувати у музеї – світлиці Тараса Шевченка, де 

відтворена селянська кімната тих часів. Колекція музею складається зі стендів 

про життя і творчість Кобзаря, списків поезій, рідкісних фотографій поета та 

його друзів. В залі також представлені картини видатних художників, 

письменників, що відображають епоху Шевченка, його життя, діяльність та 

мають світове значення.  

Ця екскурсія дала літнім людям можливість побачити цікаві експонати, 

більше дізнатися про історію рідного краю. Пам'ять - цінна річ, тому бережімо 

її! 
 

                                                                            І. Птушко, керівник проекту 

«Привернення уваги до потреб колишніх жертв націонал-соціалізму через 

організацію спілкування між різними поколіннями та наданя їм посильної допомоги 

вдома силами волонтерів» 

 ptushko27.07@gmail.com  

 

 

У травні місяці в приміщенні Євгенівської 

сільської бібліотеки відбулася щомісячна  

зустріч  представників цільової групи – жертв 

нацизму (мобільні). Цього разу  присутні 

відзначали ювілей Снігурівського району.  

 Присутні згадали повоєнні роки, коли  доводилося підіймати з руїн рідне 

село та район. Ці роки  уособлюють героїзм, силу духу, ратну працю  людей, що 

постраждали від фашизму.  

Переглянули презентацію про видатних людей села та району. Особливо 

дітей і молодь зацікавив вернісаж 

трудових досягнень кожного 

представника цільової групи.  На 

схилі літ  літнім людям було 

приємно пригадати свою 

молодість. А сьогоднішнє молоде 

покоління іншими очима 

подивилося на своїх бабусь, 

дідусів, односельців.    

А потім, за солодким столом, 

всі ділилися світлими моментами 

свого не простого життя. 
 

Трудові подвиги 

живуть у пам’яті 

односельчан 

ptushko27.07@gmail.com
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Керівник проекту – Дирда Т.Ю.  

Проект : «Підтримка колишніх жертв 

націонал-соціалізму через організацію дозвілля, 

направленого на зміну якості  життя та відчуття 

своєї значущості в суспільстві, подолані ізольованості» 

ГО «ВІВАТ»   

Tomo4ka68@ukr.net 

 

 

Волонтером може бути кожен, потрібно 

лише бажання. Однак, щоб допомагати людям 

якісно, потрібні ще й певні знання та вміння. 

Саме тому у франківському Карітасі для 

волонтерів проводять тренінги, де  навчають, як надавати першу медичну 

допомогу,  допомозі в користуванні інвалідним візком, як змінити постільну та 

натільну білизну важкохворому, яких 

видів бувають рани та як їх правильно 

обробляти. Кожен тренінг завершується 

практичними вправами. 

Надія Глов'як, майбутній соціальний 

педагог, відвідує немобільних набувачів 

проекту. За час волонтерства у Карітасі 

познайомилася з багатьма цікавими 

людьми, почула багато життєвих історій 

людей з непростою долею, які дали їй 

поштовх для роздумів. 

Наразі у Карітасі є понад 50 волонтерів. Близько 20 волонтерів 

допомагають немобільним та 

маломобільним людям похилого віку-

жертвам тоталітарних режимів. Це 

студенти Прикарпатського 

національного університету ім. В 

Стефаника та семінаристи Івано-

Франківської духовної семінарії УГКЦ. 

На канікулах долучаються і школярі. 

Всі вони безкорисливо віддають свій 

час та працю тим, хто цього потребує. 

Взамін чують щире людське "дякую". 

 
Координатор проекту Володимир Чорній 

«Покращення якості життя людей похилого віку – жертв тоталітарних режимів 

шляхом створення умов для залучення їх до активної участі у суспільному житті  

та організація надання волонтерської підтримки для маломобільних та немобільних 

представників основної цільової групи» 

м. Івано-Франківськ  

caritas-ivano-frankivsk@ukr.net 

Навчальні тренінги 

для волонтерів 

Tomo4ka68@ukr.net
mailto:caritas-ivano-frankivsk@ukr.net
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23 травня відбулась поїздка учасників 

проекту: «Розвиток волонтерського руху задля 

допомоги колишнім жертвам тоталітаризму 

шляхом навчальних заходів та постійної 

підтримки молодих волонтерів, а також 

проведення тренінгів та забезпечення стабільного супроводу для літніх 

волонтерів з числа бенефіціарів» м. Дрогобич з сім’ями ВПО по замках 

Львівщини. Було відвідано з екскурсією: Золочівський, Підгорецький та 

Олеський замки. 

Різноманіття присутніх поколінь додало всю гаму приємних вражень від 

побаченого. А особливо, старші люди змогли згадати і поділитися досвідом 

минулих років, та відчути свою важливість у суспільному житті. 

 
                     Петро Кузмін, керівник проекту«Розвиток волонтерського руху задля 

допомоги колишнім жертвам тоталітаризму шляхом навчальних заходів  

та постійної підтримки молодих волонтерів, а також проведення тренінгів та 

забезпечення стабільного супроводу для літніх волонтерів з числа бенефіціарів»  

м. Дрогобич  

petrospas3@gmail.com 

 

 

Накануне Дня памяти и примирения, Дня 

Победы в рамках уже давно всем известного на 

Корсунщине проекта «Память. 

Ответственность. Будущее», который 

финансирует немецкий благотворительный 

фонд, в зале музея собрались ветераны, участники проекта.   

По замках 

Львівщини 

«В сердце у каждого 

свой праздник…» 

petrospas3@gmail.com
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Небольшая часть пришли 

самостоятельно, но многих, особенно 

из категории маломобильных  

пришлось привозить, привлекая 

транспорт. Но оставить без внимания 

желание пожилых людей встретиться в 

такой замечательный день, мы просто 

не могли. 

Не стоит большого труда 

представить эмоции переживших 

военное лихолетье ветеранов, тихонько 

подпевающих юным артистам знакомые с юности песни. 

Свой творческий подарок на этот раз представили ученики 

общеобразовательной школы № 1, с которой всех нас связывают давние 

партнерские отношения. Кроме маленьких сувенирчиков, которые были 

изготовлены детскими руками, ребята показали концертную программу.  

Из большой группы артистов особенно выделялись первоклассницы 

Снежана Фесенко и Настя Павленко, умиляя своими проникновенными 

голосами, а девочки семиклассницы София Сынюк и Настя Шапран 

продемонстрировали настоящий профессионализм. 

Накануне всем участникам проекта было предложено принести 

фотографии своей молодости, военного времени.  Около 10 человек нашли в 

своем семейном архиве такие раритеты. В дальнейшем разговор так и строился 

вокруг фото и воспоминаний с ними связанных. 

После достаточно продолжительного общения, выпитого чая, 

подслащенного сладостями, спетых песен и погружения в дальнее прошлое все 

пришли к выводу, старой и известной аксиоме: молодость- это всегда прекрасно. 

Расходясь, ветераны искренне благодарили за уникальный в Украине 

проект, который ведет немецкий фонд, дающий людям надежду, радость 

общения и веру в человечность. 
 

 Руководитель проекта Тамара Артамонова 

Art.toma@ya.ru 

Корсунь Шевченковская районная организация ветеранов Украины 

 

 

Коли людина досягає пенсійного віку все 

життя змінюється і не завжди на краще. 

З'являються хвороби, почуття пригніченості, 

непотрібності. І якщо саме у цей час не 

перестроїтися, не знайти  цікавої справи, заповнити вільний час,  людина може 

впасти в депресивний стан. А коли вже вік сягає 80-90 років, то до таких людей 

похилого віку потрібний  особовий підхід, особливе ставлення. 

Тому наша діяльність, наші заходи спрямовані  саме на підтримку 

духовного, фізичного та морального стану такої людини. Дати можливість  

відчути турботу, інтерес до життя, зацікавити новим видом діяльності. 

Коли людина досягає 

пенсійного віку… 

mailto:Art.toma@ya.ru
mailto:Art.toma@ya.ru
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Люди похилого віку мають великий запас досвіду, знань, мудрості, яким 

вони можуть поділитися та відчути свою необхідність, значимість. Відчути себе 

повноправним, цілісним громадянином.       

 
Тетяна Плясунова  

Керівник проекту "Підтримка жертв нацистського 

та окупаційного режиму на Луганщині" 

м. Северодонецьк 

tvp2006@ukr.net 

 

 

20 травня в Народному домі с. Завишень 

відбулася урочиста академія з нагоди 100-

річчя від дня народження українського 

військового діяча Василя Василяшка, який народився та воював на теренах 

Сокальщини у 1939-1944 роках.   
Племінники Василя Василяшка 

передали портрет і нагороди свого 

дядька в музей «Сокальщина». 

Сокальська районна асоціація 

інвалідів, у рамках проекту «Місце 

зустрічі: діалог» за підтримки 

німецького фонду «Пам’ять.  

Відповідальність. Майбутнє» 

провела бесіду «Героїв не 

забувають». Старші люди ділилися 

«Героїв не забувають» 

tvp2006@ukr.net
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своїми спогадами часів 

німецької окупації, а присутні 

школярі розповідали про свої 

емоції та враження від війни, 

що триває зараз на сході 

України.  

У кожної війни – свої 

герої. Вони жертвують своїм 

життям для кращого 

майбутнього своїх земляків та 

рідні. Це ні в якому разі не 

можна забувати. Під час бесіди 

учасники мали смачне 

частування. На завершення 

відбувся концерт. 

Також, у рамках проекту, в Центрі підтримки жертв нацизму у м. Сокаль 

щомісяця відбуваються зустрічі «Спілкування поколінь», де молодь разом із 

мобільними учасниками цільової групи обмінюються думками, а ще – планують 

різноманітні заходи, такі як бесіду із школярами «Героїв не забувають». 

Волонтери з інвалідністю (молодь та люди старшого віку) відвідують 

немобільних жертв нацизму у них вдома. Від цього стає краще і нам (бо ми 

комусь допомагаємо) і стареньким людям, які люблять поговорити та відчути 

чиюсь увагу і турботу. 

 
   Проект «Подолання самотності та підтримка маломобільних і  

немобільних жертв нацизму, шляхом відвідувань їх вдома  

волонтерами-студентами і молоддю з інвалідністю» 

м. Сокаль, Львівська обл., 

Оксана Кононова 

Kononova-o@ukr.net 

 

 

З нагоди  Дня вишиванки у Вовчицькій філії 

відділення денного перебування 

територіального центру соціального 

обслуговування Лубенської РДА висадили 

квіткову композицію та провели тематичну зустріч «Вишиванка єднає 

покоління». 

 Участь в заході взяли представники Полтавської обласної молодіжної 

громадської організації «Твій Світ», працівники Територіального центру, його 

підопічні та учні Вовчицького ліцею.  

На початку заходу учасники попрацювали над озелененням території 

відділення, посадили квіти: бегонії, чорнобривці та петунії.  Квіткова 

композиція є чудовим доповненням Дня вишиванки. Результат спільних зусиль 

не змусив себе довго чекати, територія відділення наповнилися весняними 

барвами та засяяла чистотою. 

Вишиванка єднає 

покоління 

mailto:Kononova-o@ukr.net
mailto:Kononova-o@ukr.net
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Після спільної праці учасники з зацікавленістю поринули у історію 

полтавської вишиванки. Практичний  психолог відділення  соціально-побутової 

адаптації Територіального центру соціального обслуговування  Інна Сизоненко 

розповіла присутнім про улюблені мотиви полтавських вишивальниць, техніки 

та узори вишитих сорочок.  

Завершилась зустріч спілкуванням за чашкою чаю. Учасники 

сподіваються,що висаджені квіти подарують жителям і гостям селища чимало 

приємних емоцій. За словами організаторів, намагалися створювати красу і 

затишок для всіх жителів, а тому просять цінувати їх працю – не виривати і не 

викопувати рослини. 

 

Захід відбувся в рамках проекту  «Організація роботи волонтерських 

соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл Лубенського 

району, які постраждали від націонал- соціалізму», за підтримки Німецького 

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

«Місце зустрічі: діалог». Партнерами заходу також виступила Лубенська 

центральна районна бібліотека ім. В. Малика.  
 

Проект «Організація роботи волонтерських  

соціальних пунктів допомоги  для мешканців віддалених сіл  

Лубенського району, які постраждали від націонал-соціалізму». 

Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» 

м. Лубни  

tviisvit@gmail.com   

https://www.facebook.com/tviisvit/   

 

tviisvit@gmail.com%20%20
https://www.facebook.com/tviisvit/
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Стара істина глаголить: «По життю 

має кожен іти впевнено, люблячи та 

надіючись, віруючи в Господа та починаючи  

святих, поминаючи померлих та допомагаючи живим».  
Такі істини сповідує  наша краянка, педагог  з багаторічним стажем – 

Возняк Олександра Григорівна,  член цільової групи  проекту «Покращення 

якості  життя членів цільової групи,  розширення їх життєвого простору,  

подолання суспільної ізольованості, створення умов для діалогу з  молоддю», 

що реалізується в м. Чернівці.  

На долю  Олександри Григорівни випало немало випробувань, в тому числі 

і важке воєнне дитинство на окупованій Миколаївщині. Та  вона все життя 

закохана у світ прекрасного. 

Нині вона очолює літературно-

мистецьку студію  «Витоки», є 

автором 28 збірок поетичних, 

прозових творів, пісенників. 

Олександра Григорівна бере 

активну участь в організації 

мистецьких зустрічей  та 

екскурсійних поїздок по 

проекту.  

З нагоди 80-річного ювілею 

та 50-річчя творчої діяльності  

педагога, в рамках проекту, 

сумісно  з  партнерською громадською  організацією  Будинку вчителя «Центр 

культури, дозвілля та творчості вчителів», управлінням освіти, обкомом 

профспілки працівників освіти,  був організований, літературно-  мистецький 

вечір «Поклик». В заході взяли участь представники товариства «Просвіта «, 

члени обласної спілки письменників. Студенти Чернівецького педагогічного 

коледжу, Чернівецького  коледжу  мистецтв читали вірші та співали пісні на 

слова  поетеси. Гучними оваціями зустріли присутні виступи бандуристів,  

студентів музичного факультету  Чернівецького національного університету ім.. 

Ю. Федьковича. Теплі слова про поетесу сказали  творчі особистості,   які є  

також учасниками проекту: Коломієць О.З, Обдуленко В. О., Поліщук Л. В. 

Ювілярка читала напамять свої твори, співала, ділилась  творчими 

доробками та планами на майбутнє. Присутні високо оцінили   таланти  людини, 

що народилась в гарячих степах понад Бугом, а пригодилася у квітучому краї, 

на Буковині, яку щедро оспівує. Життєвим кредом її є : «Нести і не гасити 

полум’я душі для добрих людей, дітей, рідної України». 

Керівник проекту Клевчук О. Д. подякувала Олександрі Григорівні за 

активність в проекті,  побажала  творчих успіхів та вручила їй Подяку 

німецького Фонду «EVZ». 

 
Спатарь Н., волонтер проекту «Покращення якості   

життя членів цільової групи,  розширення їх життєвого простору,   

«Полум’я душі» 
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подолання суспільної ізольованості, створення умов для діалогу з  молоддю»  
м. Чернівці 

 

 

Важное и значительное 

мероприятие  прошло в рамках программы 

«Место встречи – диалог», которая 

осуществляется при поддержке немецкого 

фонда «Память ответственность и будущее». 
В конце мая в Центре здоровья и медицины спорта (главврач Татьяна 

Мухарская) в рамках проекта «Помним прошлое, побеждаем сегодня», в 

реализации которого принимает участие  и Центральная библиотека им. Т. Г. 

Шевченко,  состоялся тренинг для волонтеров и близких, опекающих членов 

городской организации «Украинского союза узников - жертв нацизма». 

Стремление дать как можно больше практических советов тем, кто 

ухаживает за немощными людьми, на конкретных примерах «проиграть» 

возникающие при этом ситуации определило и выбор «тренеров» - очень 

опытных, с многолетней практикой специалистов в своих областях. Известный 

врач Павел Новиков, используя и внедряя нетрадиционные методы лечения, 

давно и успешно помогает  пожилым людям преодолевать и справляться с 

недугами. Обучая присутствующих всевозможным навыкам ухода за 

немощными больными, он охотно отвечал на массу вопросов и просьб. 

Массажист-инструктор Центра здоровья и медицины спорта Александр 

Нероба продемонстрировал 

основы самомассажа, 

рассказал как помочь людям, 

утратившим возможность 

двигаться, в наиболее 

сложных ситуациях. 

Множество вопросов 

было обращено и к 

социальному психологу 

Елене Антоненко, которая 

очень тактично, 

профессионально и доступно 

рассказала об особенностях 

поведения в отношениях со 

страдающими больными, чья 

психика, безусловно, нарушена. 

Ничего лишнего, только по делу – вот что отличало прошедший тренинг. А 

такая забота, облаченная в конкретные действия, чрезвычайно важна для тех, 

кто выстоял в испытаниях нацистскими застенками. 
 

  Екатерина Молчанова, волонтер проекту 

 «Пам’ятаємо минуле – перемагаємо сьогодні!   

м. Кам’янське                                                                                                                   

victoriya.peterimova@gmail.com 

«Забота, облаченная 

в действие» 

https://4.bp.blogspot.com/-GuFBSUyOY90/WxbXObYIorI/AAAAAAAABSY/Oj-AwQCkLdIWTqz36PmYwh37HZYJpzTIACLcBGAs/s1600/IMG_3549.JPG
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Учасники проекту «Місце зустрічі: Діалог» у 

Бродах» дуже полюбляють цікаво проводити свій 

вільний час. 

Цього разу організатор дозвілля Люба 

Сітка вирішила організувати виїзну зустріч-діалог поколінь, доповнивши її 

мандрівкою найпопулярнішим маршрутом України «Золота підкова» 

Львівщини. 

Учасники екскурсії були вражені унікальним для України королівським 

замком в селі Підгірці. Погода сприяла, світило сонце і це дозволило пройтися 

пішки територією замку 

великою дружньою 

компанією. Якщо комусь 

було важко йти, то він 

брав по під руку іншого. 

По дорозі всі весело 

обмінювалися новинами 

з життя, розповідали про 

історію цих величних 

споруд за часів Другої 

Світової, зокрема 

«Бродівський котел». 

Сюрпризом для всіх 

став костюмований 

флешмоб у вигляді середньовічного танку від  студентів Бродівського 

педагогічного коледжу ім. М. Шашкевича, що є волонтерами Карітас Броди. 

До цієї компанії приєдналися також учасники спільноти "Треба жити", до 

якої входять члени родин загиблих внаслідок бойових дій на Сході України.. 

Кульмінацією зустрічі стала чудова літня фотосесія від відомого місцевого 

фотографа Євгенії Прістінської. 

“На жаль існує багато стереотипів про осіб похилого віку, до яких багато 

хто ставиться як до безпорадних людей в активному сучасному суспільстві. 

Проте вони зовсім не такі: 

їхній життєвий досвід та 

бачення можуть стати 

прикладом для кожного з 

нас. На жаль, наше 

уявлення про потреби 

інших людей, зокрема 

поважного віку, – це лише 

наша інтерпретація, яка 

одразу ж розвіюються при 

живому спілкуванні з цими 

надзвичайно цікавими 

людьми,” – ділиться 

враженнями Євгенія. 

Історія в обличчях… 
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Керівник проекту -  

м. Броди, 

caritas-brody@ukr.net   
  

 

Нас об’єднала поезія – під таким гаслом у 

БФ «Карітас-Київ» відбулася зустріч з 

надзвичайно цікавою та світлою людиною, 

письменницею Алісою Водовозовою. У зустрічі 

взяли участь люди похилого віку з числа жертв 

націонал-соціалізму та волонтери.   Захід пройшов у 

рамках програми «Місце зустрічі: діалог» за 

підтримки німецького фонду EVZ та 

загальній організації і координації програми ВБО 

«Турбота про літніх».   

Письменниця Аліса Водовозова є членкинею 

Міжнародної асоціації письменників України та 

автором чотирьох поетичних на прозових книг: «Все, 

що було», «А життя триває», «Миті тривалістю 

життя», «Співаючі струни душі моєї». 

Спершу,  Аліса Іванівна коротко розповіла про своє минуле, 

дитинство якої випало на воєнні та післявоєнні роки Другої світової війни. 

Згадувала нелегкі часи та ділилася радістю життя, радістю кожної прожитої 

миті. 

 

Зустріч з 

письменницею 

Алісою Водовозовою 
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Згодом відбулось знайомство з 

поезією письменниці. Особливо 

впливовими були вірші про 

Другу Світову війну, про 

воїнів-афганців. Аліса 

Водовозова своїм поетичним 

словом зуміла створити спільне 

духовне слово, зуміла захопити 

усіх, відкрити красу поезії через 

своє слово. 

Через багатий внутрішній 

світ, вона відтворила атмосферу 

минулого. Присутні захоплено сприймали виступ письменниці, адже її життя 

було вельми цікаве та багате на мистецькі події. Пані Водовозова зналась та 

дружила з талановитими композиторами та співаками, скажімо, Мікаелом 

Таривердієвим, Євгеном Мартиновим та багатьма іншими. 

А далі – живе спілкування за чашкою чаю та солодощами.  І знову вірші. 

Учасники зустрічі також декламували свої улюблені поетичні твори, згадували, 

а навіть спільно розповідали. Очевидним є те, що захід вдався. Адже у 

такій вільній, доброзичливій стилістиці спілкування, коли тебе слухають, коли 

тебе поважають, людина міцнішає і якість життя її покращується. 

Дякуємо Богові за все. 

  
                             Володимир Качур, журналіст та волонтер 

БФ «Карітас-Київ» 

м. Київ 

syrotych@ukr.net 

http://www.caritas-kiev.org.ua/ 

 

 

З метою гідного вшанування подвигу 

Українського народу, його визначного 

внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції 

у Другій світовій війні, висловлення поваги 

усім борцям проти нацизму – 3 травня  

2018 р. в центрі національних культур 

«Сузір’я» ЗОУНБ представники жертв націонал-соціалізму ГО 

“Взаєморозуміння та толерантність” прийняли участь у зустрічі до Дня 

пам'яті та примирення з учнями 8 класу Володимирівського навчально-

виховного комплексу “Школа І-ІІІ ступенів гімназія „Успіх” Широківської 

сільської ради Запорізького району. Керівник центру національних культур 

«Сузір`я» Назаренко Ольга Анатоліївна запросила  також на цю зустріч 

учасників білоруського, польського та інших національно-культурних 

товариств, ветеранів, працівника Департаменту культури, туризму,  

національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Петра 

Прохорова та волонтерів. 

Урок мужності з учнями 

8 класу Володимирської 

гімназії “Успіх”  

mailto:syrotych@ukr.net
mailto:syrotych@ukr.net
http://www.caritas-kiev.org.ua/
http://www.caritas-kiev.org.ua/
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Учні затамували подих, коли своїми 

сумними спогадами поділились 

колишні жертви нацистського 

режиму, Григорій Лукич Проценко 

та Марія  Трохимівна Сосновська, 

яких у підлітковому віці було 

вивезено в рабство на примусові 

роботи до фашистської Німеччини. 

Також присутні учні з цікавістю 

слухали жваву розповідь Олександри 

Семенівни Скрипнюк, медичного 

працівника на фронті, ветерана II 

Світової війни та розглянули фронтові світлини, які принесла Олександра 

Семенівна. 

Наприкінці заходу учні гімназії і всі присутні подякували ветеранам за їх 

розповіді, адже вони – це жива історія, історія нашої країни з перших вуст,  

побажали їм міцного здоров’я, довгих років життя та подарували квіти і 

уквітчали червоними маками. 

 

Також 7 травня 2018 року ГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність» 

провела урочисту зустріч жертв нацистських переслідувань до Дня пам'яті та 

примирення в ПК «Орбіта». Згідно сценарію зустрічі: – була оголошена хвилина 

мовчання, – слова вітання від школярів, керівництва та членів ГО; – за участі 

працівників художньої самодіяльності палацу культури виконувались пісні 

воєнних літ, українські народні пісні. Колишні остарбайтери, малолітні в’язні 

концтаборів і самі з задоволенням прийняли участь у співах. Наша солістка 

Тушина Ніна Іванівна (80 років) разом з вокальним ансамблем заспівала 

«Мальви» та розповіла гумореску; Виноградов Віталій Петрович – 84 роки – 

продекламував вітальні вірші. Захід пройшов в теплій дружній обстановці, і 

кожен отримав солодощі і нагрудні червоні маки в подарунок.  

                                                                                                                          
Проект «Покращення якості життя представників  

цільової групи, розширення їх життєвого простору, подолання                                                                                                                    

суспільної  ізольованості, створення умов для діалогу з молоддю»                                                                                                                         

Волонтер проекту  Ємельянцева С.І.    

tolerant_zp@ukr.net 

mailto:tolerant_zp@ukr.net
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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/ 
 

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

