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ВСТУП
Титова Катерина Миколаївна (30.11.1923-15.11.2000) ветеран Великої

Вітчизняної війни, ветеран праці, засновник та беззмінний керівник

військово-патріотичного об'єднання «Червона гвоздика» (ДОДАТОК А).

Робота з дітьми - це від серця. Вона своєю душевністю, непоказною  і

невтомною  любов'ю до дітей об'єднувала їх навколо себе, прищеплювала

любов до свого міста, почуття патріотизму. А головне, "баба Катя" (так

називали її діти) ніколи не обманювала дітей! Адже для них це дуже

важливо. Вона уміла знаходити не лише цікавих людей, але і сама була

цікавою людиною, чудовим оповідачем. Діти просто днювали і ночували в

об'єднанні. Вимоглива до себе, уважна до своїх підопічних.

Особистість Катерини Миколаївни була унікальна: вона була одним з

самих компетентних знавців військової історії місцевого краю.

Військово-патріотичне виховання молоді на традиціях старшого

покоління було основним завданням роботи клубу «Червона гвоздика».

Катерина Миколаївна зуміла зацікавити дітей пошуковою роботою,

направити в потрібне русло роботу клубу.

У 1999 році Катерина Миколаївна Титова нагороджена відмінністю

Президента України - медаллю "Захисник Вітчизни", орденом "За мужність".

У 2001 році їй присвоєно звання "Почесний громадянин м. Славутич"

посмертно.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Коротка біографія
Народилася Катерина Миколаївна в 1932р. у м. Київ.

Катерина Миколаївна Титова своєю біографією повторює непросту

історію Батьківщини. Палке бажання захистити свою Батьківщину змусило

юну Катерину (їй тоді не було 18-ти років) піти з нашими військами, що

покидають Київ і служити вільнонайманою в госпіталь (від Українських до

Балтійського і Ленінградського фронтів).

Після війни Катерина Миколаївна всю себе присвятила дітям,

організувала ВПО «Червона гвоздика». Також займалася декоративною

мозаїкою, виготовленням картин із соломки, квасолі та маку. Була учасницею

багатьох всесоюзних та республіканських виставок.

Найпам'ятнішими днями вона вважала День перемоги і День

Чорнобильської трагедії. Улюблена її пісня "Журавлі".

Жила в м. Прип'ять Чорнобильського району Київської обл. з початку

будівництва і до аварії на ЧАЕС. Після аварії декілька років Катерина

Миколаївна жила в столиці, а потім вона переїхала в місто Славутич

Київської області, яке прийняло естафету від Прип'яті.

Навіть в останні роки життя (а вона не дожила буквально два тижні до

свого 77-річчя) вона відрізнялася міцною пам’яттю і кипучою енергією. І

незважаючи на серйозні проблеми із здоров’ям, вона до останніх днів

активно брала участь в громадському житті Славутича.

Справа, розпочата «бабою Катею», продовжує жити в її вихованцях, у

кожного з яких вона вклала частинку власної душі.
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2. Діяльність юної Катерини під час ВВВ
Титовій Катерині залишалося декілька місяців до того, щоб отримати

диплом Черкаської республіканської школи викладачів фізкультури та

піонервожатих, де вона навчалася за доручення Київського обкому

комсомолу, але не судилося… Вже на другий день війни юна Катерина пішла

захищати Батьківщину. Невисоку, проте спритну, кмітливу та товариську

дівчину, котрій ще не було 18-ти років, направили у фронтовий

евакогоспіталь,  з якого поїхала тільки в березні 1946 після розформування в

місті Шауляй.

Перше бомбардування пережила Катерина на станції Кабань

Ворошиловградської області. Після цих подій тисячі поранених солдатів

були перевезені в евакогоспіталь, як могла дівчина допомагала та

підтримувала їх.

Катерина Миколаївна була учасницею блокади Ленінграда. Саме під час

одного з перегонів евакогоспіталь пропускав на фронт  ешелон. Катерина

Миколаївна згадує: «До потяга підбігли діти 5-10 років, пропонуючи одяг в

обмін на продукти харчування. Катерина зі своїми товаришками без вагань,

без будь-якого обміну, віддали дітям все, що мали з солдатських запасів.

Проте серед дітей опинився хлопчик, котрий стояв і нічого не взяв. Згодом

дізналися, що його батьків розстріляли, брата та сестру вивезли до Германії,

а йому відрубали руки. Юна медсестра забрала хлопчика в госпіталь і надала

необхідну допомогу.» У цей день Катерина пообіцяла, що всю себе

присвятить дітям. Ніхто не чув цієї клятви, проте вона залишилася вірною їй.

За довгі роки довелося пережити багато чого. Тисячі поранених бійців

перевіз госпіталь із фронту в тил. Як могла  юна Катерина допомагала їм

здолати нестерпний біль, підбадьорюючи і підтримуючи їх. Тільки у 1943

році її офіційно зарахували санітаркою в штаб.
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3. Історія створення ВПО «Червона Гвоздика» в м. Прип`ять
Катерина Миколаївна жила і працювала в м. Прип`ять Чорнобильського

району Київської обл. з першого кілочка. І сьогодні можна знайти серед

міста, що осиротіло, мозаїки, в які вклала свою працю Катерина Миколаївна.

 У 70-і, за ініціативою школярів, що бажають зайнятися пошуковою

роботою в місцях бойових дій, і заручившись підтримкою Титової К.М..,

почалася історія дитячо-юнацького патріотичного клубу «Червона гвоздика»,

який вона створила в м. Прип`ять (ДОДАТОК Б).

28 серпня 1974 року відбулося перше засідання майбутнього штабу і

клубу. Катерина Миколаївна залучала піонерів до пошукової роботи: вони

почали вивчати історію 8-ї стрілецької Ямпольської Червонопрапорної

ордена Суворова дивізії (дивізія проводила бойові дії і форсувала Дніпро під

час ВВВ, якраз в цій місцевості), листувалися і зустрічалися з її ветеранами.

Багато учнів Прип'ятських шкіл пройшли через об'єднання  (ДОДАТОК В).

Члени клубу «Червона гвоздика» листувалися з 40 клубами

інтернаціональної дружби, ровесниками з Польщі і Болгарії, Центральним

архівом Міністерства оборони СРСР. Діти ходили до місцевих жителів на

станцію Янів, дізнатися, що було в роки Великої Вітчизняної війни на місці,

де почалося будівництво міста Прип’ять.

У 1976 році на засіданні клубу були затверджені: емблема, марш, форма

одягу, девіз клубу, статут, його структура. У цей же рік військово-

патріотичне об'єднання (ВПО) отримало наказ вступити у Всесоюзну

експедицію "Моя Батьківщина - СРСР". Участь в експедиції допомогла

поглибити знання про свою Батьківщину, її революційні, бойові і трудові

традиції, пізнати історію та культуру справжнього й минулого нашого

народу, пізнати економіку й будівництво країни.

Слідопитами військово-патріотичного об'єднання були проведені

екскурсії та походи по містах Радянського Союзу: Москві, Гірках Ленінських

Московської обл., Ленінград, Ломоносово, Пушкино, Кіровськ, Виборг,

Сестрорецьк Ленінградської обл., Петродворець, Семипалатинськ, Барнаул;
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міста Білоруської СРСР: Мінськ, Брест, Хойники, Брагін, Комарин, меморіал

Хатинь; по містах Української республіки в Чернігівській і

Дніпродзержинській областях. В усіх містах діти зустрічалися не лише з

ветеранами ВОВ, але з піонерами й школярами.

У 1976 році  клуб був нагороджений Почесною грамотою "За активну

участь у пошуковій роботі" й барельєф В.І. Леніна.

При клубі було створено фотогурток. У 1977 році розпочалася операція

"Турбота" (учасники клубу допомагали ветеранам війни й інвалідам під

девізом: "Живе ветеран в твоєму будинку"). 8 жовтня 1977 року відкрився

музей "Бойової і трудової слави" в м. Прип'ять, в якому відображалися

експозиції бойового шляху 8-ї стрілецької Ямпольської Червонопрапорної

ордена Суворова дивізії, 148 стрілецької дивізії, 13-ої армії та партизанського

руху на території Прип'ятського плацдарму. У розділі трудової слави

відображалася історія будівництва Чорнобильської АЕС ім. В.І. Леніна й

міста Прип'ять. У музеї в основному знаходилися справжні експонати.

У 1978 році клуб «Червона гвоздика» був нагороджений грамотою

секретаря комітету комсомолу будівництва ЧАЕС за активну роботу у справі

військово-патріотичного виховання молоді. (ДОДАТОК Г)

У 1979 році почала свою роботу фото-кіностудія, членами клубу

оформлялися альбоми, проводилися виставки, вечори Дружби, зустрічі з

передовиками виробництва. Разом із шефами-комсомольцями ЧАЕС

проводилися суботники і недільники. Цього року розпочато листування з

ровесниками соціалістичних країн: Куби, Угорщини, НДР, Польщі, В'єтнаму,

Болгарії, Монголії.

У 1980 році було введено доповнення до форми: погони червоні з

загальновійськовою емблемою й буквами КЧГ - Клуб "Червона гвоздика"

(ДОДАТОК Д). Почалося листування з ровесниками з 20-ти міст країни. Були

створені нові гуртки: радіотелеграфістів, авіамодельний. У клубі було 120

чоловік 5-10 класів Прип'ятських шкіл.
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20 вересня 1980 року створений слідопитами музей був нагороджений

дипломом ЦК ЛКСМУ. Катерина Миколаївна також була нагороджена

грамотою Київського обласного комітету ЛКСМУ за активну роботу  з

військово-патріотичного виховання комсомольців і молоді (ДОДАТОК Е).

У підготовці оформлення музею приймали активну участь усі слідопити,

вони проводили недільники "За того хлопця" і зароблені гроші

перераховували на будівництво пам'ятника, загиблим в місті Прип'ять.

Проводили листування з 40 КІДами нашої країни. Було проведено три

фестивалі Дружби "15 республік - 15 сестер", проводили заочні подорожі-

вікторини по містах, де бували.

У 1982 році форма клубу доповнилася аксельбантом. Почали роботу

військово-технічний і військово-спортивний гуртки. ВПО "Червона гвоздика"

є лауреатом VIII і IX туристичної експедиції "Моя Батьківщина - СРСР" і

нагороджено грамотами і дипломами ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ. Бронзовим

значком цієї експедиції нагороджені 66 чоловік, срібним - 49, золотими

значками – 22.

З 1976-1982 експедиційні загони брали участь у різних напрямах: "Ніхто

не забутий, ніщо не забуте" (2037 чол.), "У буднях великих будівництв" (408

чол.), "Батьківщина вірні сини" (390 чол.), "Дорогами дружби" (330 чол.). У

походи й екскурсії члени об'єднання завжди ходили й їздили разом із

шефами-комсомольцями, передовиками виробництва, учителями.

Зібрані відомості про людей і військові частини, які звільнили Поліський

край від німецько-фашистських загарбників, покладені в основу "Книги

пам'яті" (саме цими словами можна охарактеризувати цей безцінний

документ), яку почали писати в 1983 році. Діти їздили на збори слідопитів у

Карпати, Москву, Севастополь, Грузію, Казахстан.

За 10 років роботи клубу (за даними 1985 року) знайдено 700 учасників,

що звільняли  Прип'ятську землю. Знайдено 6 синів полку, 27 сімей загиблих

за Прип'ятські землі в роки війни. Уточнено в списках 172 людини, з них 5

Героїв Радянського Союзу. Знайдені живими 6 чоловік, які вважалися
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загиблими. Підготовлено значкистів "Турист СРСР" - 55 чоловік, "Юного

стрільця" і "Влучного стрільця" - 2, здали норму ГТО по стрільбі 14 чоловік.

Бронзовими значками Всесоюзної експедиції "Моя Батьківщина СРСР"

нагороджені 124 людини, срібними - 88, золотими - 34, золотим значком

експедиції – 8.

Клуб "Червона гвоздика" підтримував діловий відносини з

Держтелемовленням Українського телебачення, із програмою "Актуальна

камера", "Пам'ять". Слідопити готували фотоматеріали для передачі,

підтримували відносини з редакцією газети "Правда України", із рубрикою

"Ніхто не забутий, ніщо не забуте", "Комсомольський прапор", "Молода

гвардія", "Юний ленінець", "Трибуна енергетика", "Прапор перемоги".

Робота клубу була тісно пов'язана з Радою ветеранів 8 дивізії, яка

допомагала слідопитам по крупинках відновлювати усі нові і нові сторінки

Літопису Великої Вітчизняної війни.

22 квітня 1986 року була створена нова експозиція й відкритий новий

музей "Дружба", у роботі якого брали участь усі слідопити. 25 квітня музей

відвідала група київських школярів, шефи ЧАЕС.

Після аварії на ЧАЕС членів ВПО «Червона гвоздика» розкидало по

всьому світу, але їх діяльність в клубі залишиться в їхніх серцях. Знімки з

фотоархівів вихованців ВПО "Червона гвоздика" Вікторії Саченок і Андрія

Гончаренка доказ того, що вихованці клубу пам’ятають «бабу Катю»

(ДОДАТОК Ж)
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4. ВПО «Червона гвоздика» в м. Київ
У 1986 році, після аварії на ЧАЕС, ВПО "Червона гвоздика" продовжила

свою діяльність у м. Київ.

Ініціативна група слідопитів з м. Прип`ять, які були евакуйовані в м.

Київ, вирішили відродити "Червону гвоздику" повністю з музеїв ВПО. Був

створений штаб відродження на чолі з Макаренко Тетяною. Стали збирати в

Києві усіх слідопитів ВПО, налагоджувати зв'язок з ветеранами війни,

партизанами, із ровесниками - КІДовцями.

Шефи ЧАЕС допомогли, по можливості, перевезти 25 грудня 1986 року

експозиції музеїв із Прип'яті (цей день став другим народженням "Червоної

гвоздики").

Адміністрація середньої школи № 259 в районі Троєщини міста Києва

допомогла тимчасово вирішити питання: де відкрити музей. Катерина

Миколаївна продовжила відродження ВПО і музеїв, залучивши до об'єднання

і київських школярів.

Свою роботу почали гуртки і загони, проводилися вікторини, зустрічі,

концерти, екскурсії по Києву, проводили спільні походи з ветеранами ВОВ

по бойових місцях, проводилися зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС.

За період роботи ВПО "Червона гвоздика" в Києві музей відвідали

більше 2 тисяч чоловік. Кількість членів ВПО доходила до 200 чоловік.

Шефи ЧАЕС зшили нову форму для слідопитів, костюми для агітбригади.



11

5. ВПО «Червона гвоздика» в м. Славутич
У травні, після Дня Перемоги ВПО "Червона гвоздика" на прохання

ветеранів 8-ої дивізії і шефів ЧАЕС переїхали в м. Славутич, у середню

школу №1, де створили музей дружби і бойової слави, облаштували свою

фото-кіностудію "СІНЕМА", гурток гітаристів, радіогурток. Були створені

загони юних моряків, юних десантників, юних радистів та агітбригада.

Головним завданням юних слідопитів було створення музею бойової і

трудової слави. Ними були зібрані унікальні пам'ятки і документи, матеріали

про будівництво міст Прип'ять, Славутич та ЧАЕС, військові листи-

трикутники, грамоти, медалі, фотографії; осколок, вийнятий із солдатської

рани; залитий кров'ю комсомольський квиток (ДОДАТОК З). До експонатів

музею додалися матеріали про героїв ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Членами клубу проводилися благодійні концерти для збирання коштів для

дітей-інвалідів.

"Хто не цікавиться історією свого народу, той не живе, а просто існує!

Спасибі"! - подібні слова не раз трапляються в книзі відгуків музею. Вони

виражають зміст не лише музейної експозиції, але і усього життя К.М.

Титової. Пам'ять серця, вона давала старому воїнові сили, щоб жити і нести

нащадкам, нам з вами, безцінні свідчення епохи.

Слідопити продовжили пошукову роботу, листування і зустрічі з

ветеранами 8-ої Ямпольської Червонопрапорної дивізії, брали участь у

міських заходах. 22 жовтня 1988 р. вони разом із ветеранами дивізії заклали

алею Слави 8-ої дивізії в Київському кварталі.

У 1990 році були створені нові гуртки: "Домогосподарочка", гурток

народної творчості, ансамбль бандуристів, гурток авіа та судно-модельного

будування. У 1994 році в об'єднанні зайняті за інтересами 150 чоловік. У

1995 році в об'єднанні діяло 11 гуртків за інтересами, в яких було зайнято 189

чоловік у віці від 7-ми до 17-ти років. ВПО "Червона гвоздика" стала

центром військово-патріотичного виховання підростаючого покоління в

Славутичі.
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6. Пам`ять про Титову Катерину Миколаївну
Сьогодні нарис життя і портрет Катерини Миколаївни став частиною

експозиції в краєзнавчому музеї, який продовжує жити і з`єднувати часи

нашої історії. Основою експозиційної зали Чорнобильської АЕС стали

матеріали, фотографії й вирізки з газет, зібрані вихованцями військово-

патріотичного об'єднання «Червона гвоздика».

Коли тільки-но народжувалися Славутич і монумент Героям Чорнобиля,

які загинули у перші хвилини після аварії, на плитах стояли фотографії

героїв. Ці паперові фотографії, обгорнуті  целофаном, стояли майже два

роки, а зібрали їх вихованці "Червоної гвоздики" під керівництвом Катерини

Миколаївни, а після їх перенесли на гранітні плити (ДОДАТОК І.).

24 квітня 2006 року створена експозиція "Чорнобильська АЕС: події,

факти, документи", яка була побудована у хронологічній послідовності:

будівництво станції, аварія 1986 року, ліквідація аварії, післяаварійний

запуск блоків, наслідки аварії в Прип'яті, експлуатація ЧАЕС, закриття

станції, міжнародні проекти. Основу експозиції склали матеріали ВПО

"Червона гвоздика". Завдяки самовідданості та принциповості "баби Кати",

відвідувачі експозиції мають можливість ознайомиться з більшою частиною

представлених експонатів.

Ім'я Катерини Миколаївни Титової в нашому молодому місті назавжди

буде пов'язано не лише зі створенням експозиції, присвяченої ЧАЕС, але й зі

створенням Славутицького краєзнавчого музею, в якому є експозиція,

присвячена їй. (ДОДАТОК К.)

Катерина Миколаївна пішла з життя в 2000 році, у віці 77 років і була

похована в м. Славутич. (ДОДАТОК М.)

На десяту річницю з дня смерті "баби Кати" народилася ідея створити

меморіальну дошку. 15 жовтня 2011 року на стіні будинку №4 Тбіліського

кварталу міста Славутича з'явилася меморіальна дошка, встановлена

вихованцями ВПО "Червона гвоздика". (ДОДАТОК Л.)
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На скромній гранітній плиті знайомий портрет із добрими уважними

очима, бойовий орден, дві гвоздики і невеликий текст: "У цьому будинку

жила Ветеран Великої Вітчизняної війни, організатор і керівник військово-

патріотичного об'єднання «Червона гвоздика» Катерина Миколаївна Титова.

Ніхто не забутий, ніщо не забуте". На відкриття меморіальної дошки

зібралися представники декількох поколінь вихованців "Червоної гвоздики".
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