Оля Мегедь, Україна, Київ.
Якщо для більшості учасників поїздка почалась тоді, коли вони сіли в поїзд, то для мене
стартом її був дзвінок вчителя, чудової жінки Світлани Леонтіївни Кандєєвої. Вона
повідомила мені, що 19 червня ми вирушаємо до міста Брест. В мені вже тоді почали
боротись безмежна радість і бентежне хвилювання.
Отже настав цей день, коли ми, українська делегація, сіли в поїзд, щоб вирушити до
Бресту (як я потім дізналась - дуже чудове місто). В поїзді ми зустріли Смілянську Юлію.
Вона познайомила нас з істориком Крістіаном з Німеччини, який досліджує історію
Брестської фортеці. І почалась дискусія між ним, Іллею Борисовичем Медвинським та
Юлею Вікторівною Смілянською. Споглядати цю дискусію було дуже цікаво, і тому час
пролетів непомітно швидко.
Наступного дня ми зійшли з потягу, ступивши на землю Брестську. Радість переважала
над хвилюванням. Наша українська делегація, в складі Насті Федчук, Світлани
Леонтіївни, Іллі Борисовича та автора цих строчок успішно поселилась в готелі Білорусь,
який знаходиться на вулиці з символічною для нас назвою-вулиця Т.Шевченка. Перше,
що почули я і Настя, поселившись в кімнаті - гімн Білорусії по ТВ. Як на мене, то це було
чудовим початком всього дня (поїздки).
Після цього для нас була проведена чудова екскурсія по Бресту Світланою Леонтіївною.
Почали ми нашу «похідну» екскурсію з відвідання Брестської фортеці. А по дорозі до неї
ми побачили пам’ятник, який поставлений в честь Афанасія Брестського, собор, монумент
прикордонникам. Також ми відвідали музей «Берестье» та музей врятованих цінностей.
Наступного дня, 21 червня, відбулось знайомство з учасниками конференції, які були
представниками з 5 країн: Росії, України, Білорусії, Молдови, Естонії. Потім на автобусі
всі відправились в Брестський міськвиконком. Там нарешті були почуті перші презентації
школярів. Захоплюючим було завершення засідання: в Брест приїхала Алла Катанова,
співачка з Ізраїлю, яка подарувала всім декілька чудових пісень.
Як на мене, наступний день був не гіршим за попередній. Може, навіть, цікавішим.
Годині о 3 ночі ми переглянули фільм “Брестская крепость”. Перегляд фільму залишив
незабутні враження. Також ми були учасниками церемонії, що була присвячена сумній
річниці початку війни. Потім для нас була проведена екскурсія по Брестській фортеці
чудовою людиною Романом Левіним. Вдень всі учасники конференції відвідали
унікальніше місце-Державний архів Брестської області. Після цього відбулась пішохідна
екскурсія по місцям Брестського гетто. А ввечері, в міській дитячій бібліотеці, відбулась
творча зустріч з письменником, колишнім в’язнем Брестського гетто Романом Левіним. В
його виконанні ми почули вірші, що були присвячені декільком темам: коханню, війні,
пам’яті. Гадаю, що кожен з прочитаних віршів Романом не залишив нікого байдужим.
Третій день конференції почався з від’їзду школярів, студентів та педагогів у
Брестський державний університет ім. О.С.Пушкіна. Цілий день був присвячений
презентаціям учасників своїх робіт. Багато з презентацій викликали бурні дискусії. І це
похвально, адже було помітно, що школярів та студентів хвилює дана тема. І тому вони
активно ставили питання, та давали поради виступаючим.
І так потихеньку наступав останній день 10 міжнародної конференції школярів,
студентів і викладачів. Було дещо сумно від того, що доведеться прощатись з тими, хто за
ці декілька днів вже став другою сім’єю. Та не дивлячись на це нами були відвідані місця
Жабинка - Петровичі - Бронна Гора, вислухані презентації ще декількох учасників.
Незабутнє враження залишив після себе ансамбль Бронногорської школи.
Таким чином, можна сказати, що ювілейна 10 конференція вдалась! Було почуто багато
сильних презентацій, було відвідане не мало важливих місць. Ми познайомились з
“мальчиком с гетто” Романом Левіним. Побували на місцях, які ввійшли в історію. Багато
хто з нас знайшов нових друзів, почув їх світобачення. Для мене ця поїздка – незабутня,
цікава і дуже потрібна нова сторінка життя.
Я дуже вдячна всім, хто є причетним до цієї конференції.

