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Екскурсія у Чернігів 
 

09.06.2018 у Карітас-Київ відбулася чудова екскурсія в одне з 

найдревніших міст Давньоруської держави - Чернігів. У цю подорож 

вирушили люди похилого віку з числа жертв націонал-соціалізму та 

тоталітаризму, волонтери, а також внутрішньо переміщені особи, які 

внаслідок бойових дій на сході України змушені були покинути рідні місця 

та переїхати на проживання у різні куточки України.  

Захід пройшов у 

рамках програми «Місце 

зустрічі: діалог» за 

підтримки німецького 

фонду EVZ та загальній 

організації і координації 

програми ВБО «Турбота 

про літніх». 

Екскурсанти дізнались 

про історію заснування та 

основні віхи розвитку й 

боротьби цього міста, 

побували у багатьох 

старовинних храмах, 

зокрема у Троїцькому 

соборі, що входить у комплекс Троїцько-Ільїнського монастиря, який було 

засновано Антонієм Печерським в XI столітті. 

Відвідувачі пам’ятних місць зупинились біля могили поета-байкаря 

Леоніда Глібова. А далі – печери праведників. Це особливе місце, що 

спонукає до призадуми, зосередженості та молитви. Особливі враження 

викликав оглядовий майданчик, з якого видніються кургани та старе місто 

Чернігів, що вкрите літньою зеленню. 

 



Захисний вал – також особлива територія, адже Чернігів в різні віки 

активно захищав себе від завойовників. Вал зберігся з древніх часів, а ось 

пушки – це 

раритет 18 

століття.  

Звичайно, був час 

і на спілкування: 

ділились 

враженнями, 

розповідали свої 

життєві історії, 

згадували різні 

моменти свого 

життя. А за 

святковим столом 

лунали слова вдячності та задоволення від побаченого і пережитого. 

Наостанок бенефіціари висловили велику вдячність співробітникам 

проекту «Турбота про літніх» та керівництву Карітас Київ, які подбали про 

пам’ятну поїздку до славного міста Чернігова. 

Захід відбувся в рамках проекту «Створення сприятливого соціального 

простору для зустрічей та взаємопідтримки жертв націонал-соціалізму, 

вимушених переселенців та осіб з обмеженими функціями мобільності». 

 

Качур Володимир, волонтер БФ «Карітас-Київ» 

м. Київ, 

syrotych@ukr.net 

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

 

 

Природа не только отдых, это - психотерапия! 
 

Наступило долгожданное лето. Для участников проекта «Встреча», 

который второй год успешно действует в Корсунь-Шевченковском - это 

прекрасная возможность отдохнуть на природе. На этот раз мы заранее 

определили маршрут, разработали программу с учетом того, что основное 

внимание будет уделено нашим членам с ограниченными возможностями. 

Согласитесь, что, передвигаясь при помощи тросточки, не то что в лес, в 

магазин или аптеку проблематично сходить. Поэтому пригласили именно 

таких ветеранов в сопровождении родственников.  

Наш маршрут пролегал в сосновый лес на живописном берегу реки 

Россь. Мы заранее нашли место, которое было благоустроено. Стояли 

столики, лавочки, грибочки. Наши туристы с удовольствием разместились на 

песочной поляне, созерцая красоту берегов реки. 

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


Как в народе говорится: «накрыли поляну», поугощали друг друга своими 

домашними вкусностями и начались воспоминания.  

Оказалось, что некогда эта 

речка была судоходной, по ней 

сплавляли баржи с лесом, шли 

корабли, не говоря уж о малых судах. 

Постепенно разговор от реки 

перешел на годы своей молодости. 

Так сложилось, что многие знали 

друг друга с самого детства. Были 

либо одноклассниками, либо жили на 

одной или соседней улице, либо 

просто знакомы уже много лет. Они 

словно забыли о своих годах и 

болячках.  

Перебивая друг друга, рассказывали о последних новостях своих 

общих знакомых, школьных куръезах. С удивлением и не перебивая слушали 

их воспоминания молодые представители из группы сопровождающих.  

У меня было такое впечатление, что некоторые из них, будто вновь 

познакомились со своими бабушками и дедушками.  

Но мы приготовили и тестовые задания для желающих. Мы 

предложили конкурс на то, кто услышит большее количество звуков, найдет 

большее количество полезных трав. И победителями, конечно же, стали 

представители старшего поколения.  

«Мне казалось, что я в тягость своей семье,- поделилась своим 

чувством Холодняк Оксана Ивановна,- а сегодня я столько успела рассказать 

своей Оленьке (внучка)… открыто пообщаться смогли только сегодня». 

Общение с природой облагораживает. Не вдаюсь в семейные отношения, но, 

возможно, домочадцы действительно стали ближе друг другу. Я увидела и 

почувствовала, что все очень довольны коллективным посещением природы, 

свободным общением. И все единодушно высказывали огромную 

благодарность немецкому БФ «Память. Ответственность. Будущее.» за 

заботу и внимание. 

 

Руководитель проекта            

Тамара Артамонова, 

Art.toma@ya.ru 

 Корсунь Шевченковская районная  

организация ветеранов Украины 

 

 

 

 

 

 

mailto:Art.toma@ya.ru


Молитовна проща на Ясну Гору. 
 

19 червня вперше 

відбулася  молитовна проща 

учасників та волонтерів 

проекту «Соціальний 

супровід та адвокація 

інтересів жертв 

тоталітарних режимів» до 

Гошівського монастиря 

отців Василіян. Попри 

мінливу погоду Гошівський 

монастир тепло прийняв 

паломників з Борислава. 

Разом зі своїм парохом 

отцем Петром Підлубним 

бенефіціари молилися на Святій Літургії, просили у Господа здоров’я своїм 

рідним та близьким, дякували Богові за всі отримані ласки за заступництвом 

Пречистої Діви Марії.  

Учасники поїздки також мали можливість помолитися перед 

чудотворним образом Матері Божої з Ясної Гори, помолитися у Гробі 

Господньому, та відспівати подячний молебень. Особливо вразила усіх 

присутніх екскурсія дзвіницею храму, яку провів отець Вінкентій Слободян, 

ЧСВВ, ігумен Гошівського монастиря. Усі присутні змогли не лише 

побачити численні дзвони, які скликають увесь навколишній люд до храму, 

але й почути мелодійний передзвін, який не залишив байдужим жодного 

слухача. На завершення поїздки отець Вінкентій Слободян уділив прочанам 

Апостольське благословення з нагоди їх прощі та окропив всіх свяченою 

водою. 

Дуже важливо, що цей молитовний шлях долали одночасно люди 

різних поколінь. Такий зв'язок поколінь допомагає передавати нашу 

прадавню віру, традиції, культуру молодим поколінням. 

Усі учасники поїздки щиро вдячні за підтримку німецькому фонду 

«Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє.» та можливість побувати в цьому 

відпустовому місці, бо більшість з них тут вперше. 

 

 Керівник проекту «Соціальний супровід та адвокація  

інтересів жертв тоталітарних режимів» 

Марія Підлубна,  

МБФ «Карітас-Борислав» 

opetrop@ i.ua 

 

 

 

 



 

Подорожуємо рідною Волинню 
 

Активні люди прагнуть залишатися в гарному тонусі у будь-якому віці. 

В учасників проекту великий життєвий потенціал. І щоб люди менше думали 

про хвороби, їм потрібно частіше спілкуватись з молоддю та однолітками, 

подорожувати. Це - життя, і важливо рухатись далі. Змістовною та цікавою 

була екскурсія до м. Володимир-Волинський (історико-культурний 

заповідник «Стародавній Володимир») та в с. Зимне (Зимненський жіночий 

монастир). Середньовічний Володимир безперечно входить у рейтинг 

найцікавіших міст не лише Волині, а й України.  

 
Неймовірна архітектура, яка будувалася від часів Княжої Доби і до 

наших днів. Костьоли, православні церкви й собори, лютеранські кірхи, 

синагоги - це все варто побачити. 

Далі - Зимненський монастир, який 

відкритий для відвідування. Нас 

гостинно зустріла матушка Павліна 

Іванівна, провела чудову екскурсію. 

Помолилися перед чудотворною 

іконою Богоматері, побували у 

підземній церкві святого Варлаама, 

попили цілющої води з 

монастирської криниці, 

полюбувалися краєвидами. Ми мали 

змогу подати записочки за здоров’я, 

поставити свічечки, помолитись, прикластись до святинь, купити на згадку 

іконки та сувеніри, а ще запашний «Монастирський чай» на травах, 

скуштувати монастирського обіду в трапезній.   

Повертались додому усі щасливі та в піднесеному настрої. Під щирі 

оплески учасники поїздки були нагороджені «Сертифікатом Волинського 

туриста».  

 

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. Майбутнє.» 

м.Луцьк  

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

 https://plus.google.com/u/0/s 

 

 

Концерт для стареньких мешканців хоспісу в м. Угнів 
 

19 червня волонтери Сокальської районної асоціації інвалідів разом із 

членами Сокальської районної організації ветеранів України із концертом 

відвідали одиноких стареньких людей, які постраждали від нацистської 

окупації та зараз доживають роки у хоспісі м. Угнів. 

Місто Угнів – це найменше місто в Україні. Воно розташоване на 

відстані майже 60 км від районного центру м. Сокаль на Львівщині. Саме тут 

розташований хоспіс для одиноких стареньких людей, доля яких склалася 

так, що вони є 

одинокими та не 

можуть проживати 

самостійно вдома, 

або у них немає 

домівки. Через 

чималу відстань та 

погану дорогу сюди 

рідко навідуються 

люди із концертами 

чи бажаючі 

допомогти. Серед 32 

мешканців хоспісу є 

10 літніх бабусь і 

дідусів, котрі 

пережили часи 

Другої Світової Війни та стали жертвами нацизму. Вони дуже люблять 

розповідати про своє життя під час війни: хтось із них працював на 

примусових роботах та зазнав великої кривди від німецьких окупантів, а 

хтось пригадує німецьких солдатів із позитивної сторони, які частували їх 

маленьких солодощами чи просто годували хлібом. 

У рамках проекту «Місце зустрічі: діалог» за підтримки німецького 

фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє.» волонтери відвідують та 

опікуються цими старенькими: привозять засоби гігієни, засоби для 

пересування, спілкуються за чашкою чаю, читають книги чи новини з 

https://plus.google.com/u/0/s


інтернету. Цього разу ми приїхали із концертом. Творчий колектив 

Сокальської районної асоціації інвалідів, Богдан Федашко та ансамбль 

«Яворина» заспівали мешканцям хоспісу хороших пісень та повеселили 

дотепними гуморесками. Після концерту волонтери асоціації інвалідів із 

гостинцями відвідали літніх людей, які вже не можуть пересуватися. 

Спілкування та концерт підняли настрій не тільки стареньким мешканцям 

хоспісу, а й нашим артистам з особливими потребами, тому що вони дуже 

люблять співати, допомагати іншим та відвідувати нові цікаві місця. 

 

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 

 

 

 

Пам'ять жива вічно… 
 

22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни  - це день 

початку війни, яка забрала життя кожного п'ятого українця. Жертви нацизму 

цільової групи ГО "МФ «Взаєморозуміння і толерантність", в рамках проекту 

відвідали Алею бойової слави в м. Запоріжжі і поклали квіти до монументу 

"КОМБАТ"». 

 Цей пам’ятник встановлено на честь 

нашого земляка Єременко Олексія 

Гордійовича. "Комбат" - це знаменита 

фотографія часів Великої Вітчизняної 

війни, яку зробив радянської фотограф 

Альперт Макс. В роки війни це фото, на 

якому легендарний комбат закликає до 

бою, облетіло весь світ. Тільки багато 

років поспіль було встановлено, що на 

знімку Єременко О.Г. із села Терсянка Запорізької області. До цього 

монументу також прийшли учні шкільного табору, щоб покласти квіти і 

послухати про ті далекі події з перших вуст, від очевидців. 94-річний 

Проценко Григорій Лукич розповів свої спогади про той день, коли почалась 

війна, діти з повагою і зацікавленістю слухали його розповідь. Багато питань 

було задано, а коли дізнались, скільки йому років, то здивуванню не було 

меж. Його розповідь було цікаво послухати і всім присутнім. А потім кожен з 

жертв нацизму розповів свою історію, поділився своїми спогадами, яким 

запам’ятався їм той сумний день. Печальним спомином та хвилиною 

мовчання пом’янімо полеглих, хто загинув задля нашого добробуту та в ім’я 

України. 

mailto:Kononova-o@ukr.net


  
Керівник групової роботи проекту: "Покращення якості життя 

представників цільової групи, розширення їх життєвого простору, 

подолання суспільної ізольованості, створення умов для діалогу з молоддю» 

м. Запоріжжя ГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність» Шкода О.Л. 

 ел. адреса tolerant_zp@ukr.net 

 

 

НА ГОСТИНИ ДО ІВАНА 
 

Уже стало доброю традицією на Буковині відзначати день народження 

славетного українського кіноактора, сценариста , режисера  нашого земляка 

Івана Миколайчука у форматі творчого фестивалю «На гостини до Івана». 

Сімдесят сьома річниця  не стала винятком. 

         На святкування вирушили учасники і волонтери проекту по програмі 

підтримки «Місце  зустрічі – діалог», що реалізується в м. Чернівці. Вздовж 

дороги до рідного гнізда Івана , села Чортория , як і він мріяв, були накриті 

смачними буковинськими наїдками та напоями столи. Біля фестивальної 

брами гостей зустрічали хлібом і  сіллю. Після цього під звуки народного  

оркестру розпочалась фестивальна хода до музею – садиби Івана 

Миколайчука. 

          Сотні людей зібрались на подвір’ї  його хати.  Пам’ять про великий 

талант Буковини  і України прийшли вшанувати представники органів 

державної влади та місцевого самоврядування, представники державної 

агенції України з питань кіно, члени національної спілки кінематографістів 

України та студії ім.. О.Довженка, шанувальники творчості . В своєму 

виступі директор кіностудії ім.. О.Довженка Олесь Янчук  відмітив , що на 

цьому подвір’ї відчувається особлива аура,  яка допомогла стати тим, ким 

став Іван – великим українцем.  Представник Державного агентства України 

з питань кіно Артем Говоров сказав, що Іван Миколайчук був дійсно 

національним героєм. Теплі слова про Івана сказала кіномитець Людмила  

Брюховецька, співачка тріо «Золоті ключі» Валентина  Ковальська,  дружина 

Івана  Марія Євгенівна. 
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          Після урочистостей  відбувся 

творчий фестиваль, де виступили 

кращі колективи краю.  

          Своїми спогадами про  життя і 

творчість Івана Миколайчука 

поділився  учасник проекту Віктор 

Обдуленко . З Іваном він  був 

знайомий з  1959 року. Разом 

виступали на сцені Чернівецького 

музично – драматичного театру. 

Разом їздили на Всесоюзний огляд 

драмтеатрів.  Тісна дружба поєднала 

їх на все життя.  Гіркота втрати вірного друга  знайшла відображення в вірші 

В.Обдуленка « Біль пекучий в серце влучив». 

          Побували учасники проекту на знаменитих  незамерзаючих 

Чорторийських озерах. Традиційно взимку   сюди  прилітають зимувати біля 

150 королівських птахів – лебедів.  Годували лебедів   з рук і наші учасники 

поїздки.         

Спатарь Н.  –волонтер проекту «Покращення якості життя членів цільової 

групи, розширення життєвого простору, подолання суспільної ізольованості, 

створення умов для 

діалогу з молоддю» 

м.Чернівці. 

 

Червневого ранку, 

а саме 15 червня 2018 

року волонтери 

Чернівецького міського 

осередку Міжнародної 

громадської організації 

«Міжнародний фонд 

«Взаєморозуміння і 

толерантності» виїхав з 

Чернівець, на свято Івана 

Миколайчука, в село 

Чорторію Кицманського 

району Чернівецької області, а також «поспілкуватися» з чарівними 

лебедями, яких гостинно примають до себе Чорторійські стави.    Вже по 

дорозі було видно що сьогодні свято, бо коло деяких подвірєв стояли накриті 

смачними буковинськими наїдками і напоями.    До початку свята під’їхали 

до ставу, на якому плавали лебеді’і пригостили їх заздалегідь купленим 

хлібом, відламуючи і кидаючи його лебедям у воду, а деякі навіть підпливали 

близько до берега і брали хліб з рук.. Погодуваші лебедів повернулися на 

місце проведення святкових заходів де вже вишукувалася колона, щоб іти до 

Іванового обійстя,    Під звуки музики народного оркестру ,яким керував 



колишній скрипач Буковинського ансамблю пісні і танцю Юрій Блищук, а 

тепер заслужений працівник культури ще Української Радянської 

Соціалістичної Республіки урочистим кроком направилася до міста 

проведення урочистого свята. 

Прийшовши на подвір’я де знаходиться  Іванова хата, а тепер музей 

ведучий, Заслужений працівник культури України, директор Чернівецького 

музично-драматичного театру Юрій Марчак урочисто відкрив свято і надав 

слово О.Фіщуку голові Чернівецької обласної адміністрації. Серед 

виступаючих були і керівники районних організацій і представники 

громадських організацій серед яких були Директор кіностудії ім.. 

О.Довженко, кіномитец Людмила Брюховецька, соратница Івана Валентина 

Ковальська, яка попросила до виступу свою подругу по «Золотих ключах», 

дружину Івана Марію Євгенівну, а за тим і сестру Івана.  

Після офіційних виступів всі перейшли на поляну ,де було побудовано 

сцену для виступів. Спочатку відбулося нагородження тих хто зробив багато 

для популяризації і збереженню правдивої істориї про життя і мистецьку 

діяльність Народного артиста України, лауреата державної премії ім.. 

Т.Г.Шевченка (посмертно. Відслідковуючи всі ці події,до мене прийшов 

спогад, як на першу річницю Смерті І.Миколайчука в Чернівці завітавли 

вокальне тріо в складі Ніни Матвієнко, Марії Миколайчук та Валентини 

Ковальської. Під час концерти Марія Миколайчук звернулася до 

переповненого залу і попросила всіх хто спілкувався, знав Івана 

Миколайчука, або у кого є якісь писемні матеріали принесли, або надіслали 

на Киівську адресу свої матеріали. 

    З Іваном я познайомився  в !959 році, коли після роботи в Буковинському 

ансамблі пісні і танцю поступив на навчання в Чернівецьке музичне училище 

і мене почали запрошувати до Чернівецького музично драматичного театру 

ім..О.Кобилянської на разові вистави. Разом ми їздили і до Москви, під час 

проведення Всесоюзної декади-огляду драматичних театрів Радянського 

союзу. Де на сцені Кремлівського театру наш колектив виступав з п’єсою 

Маргарити Андрієвич «Леся», яка одержала високу оцінку глядача і 

керівництва. В подальшому наші життєві шляхи дещо розійшлися Іван поїхав 

витися, та і я закінчивши музичне училище поступив до Ленінградської 

вищої профспілкової школи на факультет культурно освітньої роботи, по 

закінчення якої працював директором Палацу культури легкої 

промисловості. Зустрічалися з Іваном під час моїх відряджень до Київа, або 

його дуже рідких приїздів на Буковину.    Так от почувши похання Марії, вже 

сидячи в зали я почав щось занотовувати. А вже під кінець виступу «золотих 

ключів» у мене склалося: 

Біль пекучий в серце влучив,,Молоді літа вернув.Серце стогне, душа 

плаче,Я нічого не забув;Як дружили, як любили,Разом виступали,Як 

піднявши руки-крила,Вжиття простували…Хто куди. Однії вчитись,Другі 

працювати,Тугам бідам не коритисьДолю будувати.Біль пекучий в серце 

влучив,Та не всім літа вернув…Йой Іване мій Іване,Памятаю- не забув    

Написаного вірша після концерту віддав Марії, але останній куплет 



…Памятаю не забув, я дописав вже після того як Євген Тодорович Карпюк 

(батько Марії), подарував мені привезену з Києва книгу «Білий птах з 

чорною ознакою». Тож всі року мого наступного життя перемішуються  

радісними спогадами про нашу молодість і гіркотою утрати вірного друга на 

імені якого дехто  спекулюючи заробляє собі дивіденди. Та все ж незрадна 

пам'ять лишається зі мною. 

 

             Віктор Обдуленко член НСЖУ, СКУ НВМС 

 

 

Дарувати життя іншим 
 

 В черговий раз цільова аудиторія села Осинове в ІІ зібрала Осинівській 

сільській бібліотеці – філії в рамках проекту «Місце зустрічі – діалог» на 

тематичну зустріч-обговорення «Героєм стати легко».  

Цього разу зустріч була присвячена дню донора, що відзначається 14 

червня, в день народження австрійського лікаря Карла Ландштейнера, який 

відкрив групу крові у людини. Донорство 

– це унікальна риса людей, ділитися 

частинкою себе, аби врятувати інших.    

Організатори заходу зазначили, що саме 

цей день відзначається для того, щоб 

висловити вдячність добровільним 

донорам крові за врятовані людські 

життя. До речі, на території 

Новопсковської об’єднаної громади 

багато громадян цієї категорії. Одна з 

них - наша волонтерка - Лариса 

Семенівна Зажарська. У 2009 році їй 

присвоєно звання «Почесний донор 

України». Жінка розповіла про обов’язки 

донора та важливість цієї справи: «Не 

можна передати словами ті відчуття які 

переповнюють тебе, коли усвідомлюєш, 

що ти причетний до порятунку абсолютно не знайомих тобі людей і можеш 

дозволити собі робити такі речі - дарувати життя іншим!». На цій ноті 

зробили пам’ятне фото, після чого ГО «Осинівська» підготувала сюрприз для 

учасників заходу - всіх запросили скуштувати смачної  польової каші в літній  

альтанці на території Свято – Михайлівського храму. Літні люди і місцева 

дітвора були приємно вражені, тож ще довго не розходилися, від душі 

поспілкувалися і відпочили в парку. 

Низький уклін і шана усім донорам і кожному, хто допомагає 

розвивати цей рух, а також творить добрі справи. 

 

Керівник проекту Птушко І.М. 



Проект «Привернення уваги до потреб колишніх жертв націонал-соціалізму 

через організацію спілкування між різними поколіннями та надання їм 

посильної допомоги вдома силами волонтерів» 

ptushko27.07@gmail.com 

 

 

Зачарована осінь 
 

Для поважних учасниць проекту з «Місце зустрічі:Діалог» у Карітас 

Броди влаштували справжнє свято краси - професійну фотосесію 

«Зачарована осінь» від однієї з кращих фотографів міста Євгенії 

Прістінської. 

  
Метою акції було зруйнувати стереотипи в суспільстві і показати, що 

старіння - це не вирок, а просто більш тонкий спектр чуттєвості і 

благородства, який потрібно правильно розпізнати і розкрити. Жінки 

потребують всеосяжної уваги і розуміння того, що вони жіночні, красиві, 

елегантні, прекрасні та граціозні у будь-якому віці. 

Вік, звісно, - річ незворотна, але завжди можна навчитися жити і гідно 

приймати кожну зморшку! Життя 

продовжується і вирує, і наші неперевершені 

пані тому приклад.  

Можна з упевненістю сказати, що 

фотосесія досягла своєї мети! Коли дивишся на 

фото, стає зрозуміло, що вік – не перешкода для 

краси і стилю. І чим більше дивишся на ці 

знімки, тим більше шарму у них бачиш.  

Головне – віра в себе, тому не забувайте 
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говорити своїм бабусям і дідусям, які вони у вас красиві! 

 

 

Проект «Створення умов для соціального включення представників цільової 

групи в життя громади, подолання їх ізольованості в ній, надання 

побутової, соціальної та психологічної підтримки», Карітас  Броди 

Керівник проекту  Ярослав Царик 

caritas-brody@ukr.net 

 

Літераторка з Гребінки презентувала свою творчість для 

лубенців різних поколінь 
 

12 червня 2018 року в приміщенні  Лубенської центральної районної 

бібліотеки ім. Володимира Малика презентували творчість літераторки з 

міста Гребінка Полтавської області Ніни Третяк. Учасникам заходу 

представили дві нові книги авторки – поетичну  збірку  «Дорога до себе» та 

співаник «Лети, моя пісне!», написаним у співпраці із композитором Олесем 

Колядою. Запросили гостю щоб підтримати діалог між різними поколіннями. 

Таку творчу зустріч організували в рамках проекту  «Організація роботи 

волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл 

Лубенського району, які постраждали від націонал- соціалізму», який 

реалізовується за підтримки Німецького федерального фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє" в рамках програми фонду «Місце зустрічі: 

діалог».  

Олександр  Чепур, керівник 

проекту говорить, що зустріч з 

літераторкою організували аби 

популяризувати читання серед 

представників різних поколінь, 

залучити осіб похилого віку до 

активного способу життя та 

допомогти у соціалізації.  

Словами про творчий та 

життєвий шлях літераторки 

розпочала зустріч директор 

бібліотеки Валентина Сьомак. Під час зустрічі звучали вірші у виконанні 

авторки та фрагменти пісень у виконанні заслужених артистів України, 

самодіяльних народних фольклорних ансамблів обрядової пісні та інших 

виконавців. Зворушливою стала тема громадянської лірики Ніни Третяк. 

Розділ «Воскреснемо» містить чимало творів про війну, колишню і нинішню, 

про  афганські події, Чорнобильську трагедію та твори, присвячені подіям на 

Сході. До речі, твори літераторки, завдячуючи волонтерам, побували в зоні 

АТО. 
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На завершення, організатори та учасники заходу побажали гості творчих 

успіхів, натхнення та здійснення задуманих планів. Співпрацю планують 

продовжувати і надалі.  

 

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/   

 

 
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: 

БФ «Карітас»-Броди 

Адреса: місто Броди, вул.Виговського, 6 

80600 

caritas-brody@ukr.net 
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