
Пам’ятаємо минуле заради майбутнього 



Такої війни в історії не було ні до, ні після. Ця війна змінила і мапу світу, і світ у цілому. Це була,

розпочата Німеччиною, злочинна, загарбницька війна на знищення. І в кожного з народів, які пережили цю війну,

був свій досвід. Для того, щоб повноцінно опрацювати минуле, треба багато часу.

Страшні сліди залишила війна. Тільки на території нашої держави в руїни і згарища було перетворено

714 міст, 28 тисяч сіл. Скільки горя, скільки страждань за цими цифрами.

1418 днів і ночей ішли солдати вогненними дорогами війни. Кожен день, як рік, кожен рік, як століття.

Все витримали - і перемогли. Перемогли, бо відстоювали право на життя.







Уманська яма.

Ніяких споруд не було (кар’єр глибиною 10м., і прощею 300 кв.м.), 

полонені вмирали під відкритим небом від голоду, ран, хвороб.

На день видавали хліб з тирсою – 150 гр. та черпак баланди з відходів 

проса.



Перший плавучий концентраційний табір – на борту судна

З 1933 по 1945 роки

нацистська Німеччина та її союзники

створили більше 42 000 таборів та

інших об’єктів позбавлення волі

(включно з ґетто). Ці об’єкти

використовували для різних цілей:

масових убивств, примусової праці,

медичних експериментів, а також

забору крові у дітей 4-10 років для

солдат німецької армії.





Табір Дахау розташовувався недалеко від Мюнхена. У кожному блоці було новітнє

обладнання для проведення експериментів над людьми. Трава, коріння, картопляні очистки

становили раціон в’язнів. Однією з причин створення Дахау було саме з'ясування меж людського

організму, випробовування медичних препаратів та вплив навколишнього середовища. В'язнів для

табору вибирали винятково здорових у віці від 20 до 45 років, проте існували і окремі вікові

спецгрупи. Близько 70 тисяч здорових і молодих людей було вбито.

Дахау



Майданек збудували ще восени сорок першого року радянські військовополонені. Цинічна назва табору (в

українському перекладі вона звучить майже так само — «майданчик») повинна була замаскувати для світової

громадськості справжній розмах та масштаб цієї «фабрики смерті». Табір площею понад 100 гектарів був

моторошним за своєю суттю «безвідходним підприємством». Попіл, спалених у крематорії в’язнів, використовувався

як добриво, одяг та взуття йшли на переробку, дорогоцінності (й навіть золоті коронки) — до німецьких банків.

Загалом за час війни у Майданеку фашисти знищили майже півтора мільйона чоловік.

Майданек



Щоденник Тані Савичевої фігурував на Нюрнберзькому

процесі як один із обвинувальних документів проти нацистських

злочинців.

Блокадний хліб

Люди, які пережили блокаду (872 дні), ніколи не забудуть цей

блокадний хліб, що складався з 30% житнього борошна, 15%

целюлози, 10% солоду і різних домішків.

Символічний кусочок «блокадного хліба» для дітей

(125 грам на день)

У нього добавляли картопляні очистки, жолуді, хвою, кору

молодих дерев, потерті пні, висівки, макуху, борошно з трав кропиви,

лободи, гілок берези, шпалерний клей. Для обсягу додавали навіть

целюлозу, борошно замінювали крохмалем. Від такого хліба боліли

животи, але він допомагав вистояти хоча б ще один день.

Випікали хліб у формах, змащених чим доведеться:

соняшникової олії було не знайти, в хід йшло технічне, з якого робили

емульсії для змащування.

«Знову не повинно це все повторитись!»



Я — мати, мати всіх дітей,

Що на фронтах воєнних полягли.

Сьогодні я звертаюсь до людей,

Щоб мир у світі пильно берегли.

Я — мати... Я крізь все пройшла:

Крізь дим пожеж, утрат і сто смертей.

Розтоптана і знищена була,

Та через роки йду я до дітей.

В душі моїй горить пекельний біль.

За всіх, усіх, яких не повернуть.

І крик душі лунає звідусіль.

Вони до нас ніколи не прийдуть...

Та я не вірю в похоронки ті!

Живі вони, бо пам’ять ще жива!

Мої сини, соколики ясні...

А всюди квіти... квіти... і трава.

Я — мати! Я до вас іду,

Щоб захистити, відвернути зло.

Та відвести від всіх людей біду,

І щоб війни ніколи не було.

Тож встаньте всі і голови схиліть,

Згадайте тих, хто йшов через фронти.

І з вдячністю хвилину помовчіть,

Щоб пам’ять в нашім серці зберегти.

Вони були народжені жити, любити, творити і давно пішли з

життя, для них війна закінчилася не салютом, а свинцем у серці. Вони

заповідали нам берегти, пам’ятати і любити свою Батьківщину. Тож

завдання нашого покоління — не забути людей, які прославили Вітчизну

своїм героїзмом.

Пам’ять… Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас зі старих

фронтових фотографій, з тих речей, які зберігають колишні фронтовики, а

тепер їх нащадки, і не дає зітліти жодній героїчній сторінці перемоги над

нацизмом та подвигам безіменних героїв, які творили історію.



Вклонімося сьогодні

ветеранам, маршалам і

рядовим, живим і мертвим, які

ціною свого життя врятували

для нас мир.

Вклонімося матерям, які

в полум’ї війни втратили

найдорожче - своїх дітей.

Вклонімося вдовам –

жінкам, які вірно чекали з війни

своїх чоловіків.

Вклонімося сьогодні

пам’ятникам і могилам,

устелимо їх квітами, схилимо

голови перед світлою пам’яттю

тих, хто не прийшов із війни, хто

не дожив із нами до Перемоги.









Мир на Землі — це затишок і тиша,

Це сміх дитячий і душі політ,

Коли поет чарівні вірші пише

Про незвичайний, дивовижний світ.

Мир на Землі — це росяні світанки,

Краса і творчість, пісня у гаях.

Мир на Землі — це вечори і ранки

Із радістю і щастям у серцях.

Мир на Землі — це дім, і мама, й тато,

Й любові стільки — просто через край.

Це та земля, де щастя є багато

І в кожній хаті — хліба коровай.

Це та Земля, де сміх і пісня лине,

А діти йдуть до школи знов і знов,

Й ніколи у боях ніхто не гине,

Бо там господар — щастя і любов.


