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Меморіал, відкритий у Кисилині, увічнить 
пам’ять про вбитих євреїв 

Володимир Гунчик пообіцяв, 
що садочок у Холоневі 
зведуть до кінця року 
Три роки тому коштом сільського бюджету 
виготовили проектно-кошторисну документа-
цію, одначе будівельники стали до діла лише 
цьогоріч. Нині вже «виріс» фундамент. «Дитсадок 
— у переліку об’єктів, котрі завершуватимуть за 
кошти фонду регіонального розвитку в 2015-му», 
— сказав голова облдержадміністрації. Кошто-
рисна вартість об’єкта — більше 9 млн грн. 

Процес підготовки України 
до вступу в НАТО триватиме 
щонайменше 6–7 років 
Про це розповів Президент України Петро Порошен-
ко. «Щоб приєднатися до НАТО, ми повинні відпо-
відати низці вимог. Ми працюємо над реформами 
всередині країни. Це буде довгий процес, який забере 
щонайменше 6–7 років», — пояснив Порошенко. 
Водночас глава України підкреслив, що у світі не існує 
іншої організації, яка може гарантувати безпеку своїм 
членам на такому ж високому рівні, як НАТО. 

300
стільки мільйонів гривень 
зекономило Міністерство 
оборони України завдяки 
електронним закупівлям. 
Про це розповів міністр 
оборони Степан Полторак. 
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На часі

29 червня у селі Кисилин Локачин-
ського району відбулося урочисте 
відкриття меморіалу загиблим у 
роки Другої світової війни євреям. 
Його споруджено у рамках проекту 
«Захистимо пам’ять» у співпраці зі 
сільською радою с. Кисилин і завдя-
ки фінансуванню Міністерства за-
кордонних справ Німеччини. Робо-
ти виконано під наглядом Комітету 
у справах збереження єврейських 
цвинтарів у Європі. У цьому проекті 
під керівництвом Американського 
єврейського комітету взяли участь 
Конференція рабинів Європи, 
Український центр вивчення історії 
Голокосту, Український єврейський 
комітет і організація «Яхад-ін унум».

З історії відомо, що у 20–30-х 
роках XX ст. у містечку Кисилині, 
крім поляків та українців, прожи-
вало кількасот євреїв. Попри не-
численність, ця громада утримувала 
головну синагогу та два хасидські 
молитовні будинки. Тут активно ді-
яли сіоністські гуртки, які мали на 
меті підготувати євреїв до міграції 
у Палестину. Більшість євреїв були 
ремісниками або дрібними торгов-
цями. Після німецько-радянсько-

го вторгнення у Польщу у вересні 
1939 року Кисилин увійшов до скла-
ду Радянського Союзу. Нова влада 
піддала утискам релігійне життя, за-
боронила сіоністський рух та експро-
пріювала приватні підприємства. 

25 червня 1941 року до Кисилина 
вдерся Вермахт. Німці зобов’язали 
євреїв дотримуватися суворої ко-
мендантської години, носити розпіз-
навальні нарукавні пов’язки (згодом 
— круглі жовті нашивки) та здати 
всі коштовності, зокрема предмети 
релігійного культу. Єврейське на-
селення також використовували на 
примусових роботах у сільському 
та лісовому господарстві. 19 серпня 
41-го німці розстріляли 48 євреїв 
та двох українців. Їх похоронили у 
спільній могилі неподалік костелу. 
До сьогодні за могилою доглядають 
місцеві жителі. 

У листопаді 41-го в Кисилині 
створили гетто. Невдовзі до нього 
переселили єврейські родини з на-
вколишніх містечок. На початку 
серпня 1942 року німці зібрали меш-
канців, аби ті викопали яму в полі 
за околицями містечка. 15 серпня 
під наглядом німецької та місцевої 
поліції жителів гетто перевезли ван-

тажівками до ями та розстріляли. 
У пам’яті багатьох старожилів Ки-
силина закарбувалася моторошна 
картина, як людей, серед яких жінки 
й діти, вивозили за село у поле. Тоді 
вбили щонайменше 500 євреїв. Ки-
силинці завжди пам’ятали про цю 
трагедію, під час сільськогосподар-
ських робіт те місце оминали. Тепер 
же тут постав меморіал. 

У відкритті пам’ятного знака 
взяли участь представники україн-
ської влади, єврейських організацій, 
Посол Німеччини в Україні, приїха-
ли ті, чиї рідні загинули у Кисилині, 
прийшли місцеві мешканці. Всі у 
скорботі схилили голови й хвили-
ною мовчання вшанували безневи-
нних жертв нацистського режиму. 

Виступаючи перед присутніми, 
Посол Німеччини в Україні Кріс-
тоф Вайль зауважив, що йому дуже 
важко стояти тут перед усіма, адже 
«його нація влітку 41-го розпочала 
жахливі злочини на території Схід-
ної Європи». 

— Це місце уособлює жахливі 
сторінки в історії України, тому що 
євреїв убивали лише за те, що вони 
були євреями, — сказав Вайль. — 
Але завдяки цій пам’яті, якою ми 

намагаємося вшанувати загиблих — 
тих, кого вбили тут, в інших місцях, 
ми об’єднуємо руки. Об’єднуються 
представники різних націй: українці, 
німці, американці, громадяни держа-
ви Ізраїль, я сказав би, представники 
всього цивілізованого світу. 

Директор Українського центру 
вивчення історії Голокосту Анатолій 
Подольський у своїй промові наго-
лосив, що відкриття меморіалу — іс-
торична подія не тільки для Волин-
ської області, а й для всієї України. 

— Це абсолютна історична подія, 
тому що вперше в Україні вшано-
вують пам’ять так, як вона має бути 
вшанована, — чесно, — зауважив на-
уковець. — Євреї, які жили в Україні, 
не були гостями на цій землі — вони 
були нашими співмешканцями. Єв-
реї разом із поляками, українцями, 
росіянами та багатьма іншими націо-
нальностями творили історію Волині 
й України. Єврейська громада тут, у 
Кисилині, — це невелика кількість 
людей, але вони залишили свій вне-
сок на цій землі. То були релігійні 
євреї, хасиди, їхнім сенсом життя 
була віра в Бога. Нацистська окупа-
ція вбила людей, які були носіями 
мови (рідна мова ідиш, яка майже 
вимерла), танців, культури, традицій. 

Якщо нацистський тоталітарний ре-
жим убив цих людей, то радянський 
— убив пам’ять про них. Зараз ми 
поновимо її, щоб рухатися далі. Цей 
меморіал робить нас відповідальни-
ми за пам’ять. 

Анатолій Подольський звернув 
увагу на те, що меморіал відповідає 
європейським та світовими вимогам 
часу. Адже напис на ньому викарбу-
вано трьома мовами: українською, 
англійською та на івриті — мовою, 
якою євреї молилися в синагозі, в 
тих молитовних хасидських домах, 
які були в Кисилині у 20–30-ті роки 
за Польщі. Іврит також мова сьогод-
нішньої держави Ізраїль. 

Зворушливою була розповідь-
спомин американця Джона, в якого 
бабуся, її сестри, брати й діти (зага-
лом дев’ять чоловік) поховані у Ки-
силині. 

Цього ж дня на Львівщині у міс-
течку Рава-Руська також урочис-
то відкрили аналогічний меморіал 
жертвам Голокосту. Там у спільній 
могилі поховані понад 3 тисячі єв-
реїв. Загалом в Україні завдяки до-
помозі Міністерства закордонних 
справ Німеччини постануть ще три 
таких меморіали. 

Людмила ШИШКО 

Місце захоронення п’яти сотень євреїв, викладене камінням

Англійці та словаки ділились у Луцьку 
досвідом освіти третього віку 

У вересні Волинський інститут 
економіки та менеджменту пла-

нує відкриття університету третьо-
го віку. Цьому і був присвячений 
круглий стіл, на який запросили 
експертів і партнерів проекту, зо-
крема гостей зі Словаччини та Ве-
ликобританії. «У нас є в кого повчи-
тися, — заявила модератор зустрічі 
Оксана Степанюк. — Місія нашої 
школи — допомогти людям поваж-
ного віку бути в тренді, адаптувати-
ся до сучасного ритму життя». 

За словами Аліни Халецької, 
керівника проекту СТАЕ Доне-
цького державного університету, 
попит на послуги центрів нефор-
мальної освіти в Україні значно 
перевищує пропозицію. Завдання 
такої освіти, на її думку, — регене-
рація радості. А майбутнє навчан-
ня літніх людей в Україні допоможе 
нашій країні нарешті перейти від 
політики соціального захисту гро-
мадян поважного віку до політики 
їх соціального залучення. 

Досвідом та ідеями поділився 
почесний секретар Асоціації уні-
верситетів навчання впродовж 
життя Роб Марк. Він тривалий час 
працював над такими проектами 
в Шотландії та Ірландії. «Будучи 
озброєними результатами науко-
вих досліджень, ми зможемо пере-
конати владу вкладати гроші в такі 
університети», — сказав він. Тому 
в Англії не лише організовують на-
вчальні курси для людей старшого 

віку, а й проводять різноманітні 
дослідження. Наприклад, щоб за-
лучити до проекту більше чолові-
ків, створили «чоловічі гаражі», де 
пани солідних літ за роботою зна-
ходили собі друзів. Є в університеті 
люди, яким уже за 80, — для них 
важливіше звертати увагу на до-
звілля та фізичну активність, а не 
на саме навчання. «Важливо йти в 
ногу з часом та враховувати думки 
людей, чого саме вони хочуть на-
вчитися», — наголосив Роб Марк.

Гості зі Словаччини — керівник 
Центру освіти Технічного універси-
тету Зволена Ерік Селецкі та викла-
дач цього ж закладу Мірослав Геко-
віч — розкрили фінансові аспекти 
такого навчання. В середньому рік 
навчання обходиться студентові в 
сорок євро. Відвідувачі університе-
ту можуть рік учити загальні пред-
мети, а вже тоді вибирати спеціаль-
ність або ж відразу спеціалізований 
курс. Люди не лише вчаться, а й ці-
каво проводять своє дозвілля. 

Адміністратор Центру освіти 
третього віку ВІЕМ Алла Ожиєв-
ська поділилася його першими до-
сягненнями. Хоча саме навчання 
розпочнеться лиш у вересні, май-
бутні студенти вже створили серію 
тематичних зустрічей «Чайні по-
сиденьки Клубу 55+», а також про-
водять брейншторминги (мозкові 
штурми), де найактивніші пропо-
нують ідеї для наступних зустрічей. 

Анастасія ТУМІК 


