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Безценното наследство
в младите ни ръце

Предизвикателството,
пред което сме изправени – да изградим мост
между старостта и младостта, между миналото
и бъдещето – е трудно,
но очарователно.
В края на земния си път
хората са призвани да
принесат в дар наследството си на новите
поколения. Тяхна задача
е да съберат най-ценното
от миналото, необременено от страховете и съм-

ненията им, и да го предадат на своето потомство. Младежта, на свой
ред, е призвана да приеме от ръцете на своите
родители, баби и дядовци безценното съкровище, което им се предлага, за да не позволи то
да бъде загубено.
Съкровище
изстрадано
със сълзи и кръв.
Ако не съумем да предадем и съответно – приемем това съкровище, рис-

куваме миналото да бъде
забравено завинаги, а мъките и страданията на десетки хиляди хора биха
били безвъзвратно изгубени и напразни. Ето защо
ще се срещнем тук, в
Белене, на 30 май, за да
дадем възможност на последните оцелели от „онези времена” да предадат
на младите хора съкровищницата на живота си и
за да позволим на младежите да открият едно
истинско богатство.
Очакваме те в Белене...

СТАРТИРАМЕ С ПОЧИСТВАНЕТО НА ВТОРИ ОБЕКТ
земеделци... На тази символична
дата започваме с почистването
на помещенията, както и целият
район на и около лагера, който е
потънал в плевели и забвение.
Това е първата стъпка към реализацията на парк - мемориал за
жертвите на тоталитаризма, на
остров Персин (Белене).

На 27 април 1949 год. тогавашната власт на НРБ реши да се
създаде ТВО Белене, на остров
Персин, с цел там да се затварят
т. нар. "врагове на народа", с
други думи техните политически
опоненти: свещеници, интелектуалци, артисти, художници,
офицери от армията, политици,

В момента не разпoлагаме с
много средства, но истински се
надяваме с общи усилия, това
място да е отново живо. Да се
посещава от всички, които
желаят да почетат невинните
жертви на режимите и да пазят
спомена за тяхната саможертва.
Това първо голямо почистване
ще се състои от 27 април до 10
май 2015 година и ще се реализира с участието на доброволци
от Белене и страната. Целта е да
изчистим стаите на изоставените
сгради от боклуците, които са се

събрали в течение на 25 години.
Ще косим тревата и храстите
около сградите. Ще почистим
едрите отпадъци и камъни от
целият район, с цел да гарантираме безопасността на хората,
на 30 май 2015 година, когато ще
се проведе ежегодната среща на
репресираните, както и за
бъдещи посетители.
Ако желаеш да участваш в това,
дори само за един ден, моля
свържи се с нас. Ние осигуряваме храната и нощувките за
доброволците, които имат нужда
.

След 60 години остров Персин отваря врати! Елате и вижте!
От месец юни 2015 година,
всеки, който желае да посети
остров Персин (Белене), може да
го направи без необходимост от
издаване на специални разрешителни от страна на Министерството на Правосъдието.
Посещенията ще се организират,
чрез нашия Културен Център,
предоставяйки транспорт до
вътрешността на острова и гид.

Резервирай твоето посещение
чрез телефонно обаждане
или и-мейл
Посещенията за 2015 година ще
могат да се осъществяват всяка
неделя следобед, като записванията следва да бъдат реализирани, най-малко 3 дни предварително.

Посещението на Острова е
безплатно, но приемаме дарения
за транспорт, гориво, екскурзовод и поддръжка на парка
За групи над 20 човека е
предвидено организиране на
посещение и през останалите
дни от седмицата, съобразено с
работния график на затвора.

Парк Мемориал Белене:
започна предстартово броене
Благодарение на подкрепата и приятелството
на много хора и институции, мечтата става
реалност. Докато младите доброволци се
грижат за почистването на Българският Гулаг,
екип от млади архитекти изготвят
безвъзмездно проект за Парк Мемориал.
Ако всичко върви по план, след година ще е
възможно да се посети Острова и да се
разгледа Втори Обект във вида, в който е бил
през 50-те години (както се вижда от скицата
на бивш политзатворник Крум Хорозов).
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МОСТОВЕ НА ПАМЕТТА

Мостовете в WEB и в реалността:
истинско приятелство, което расте
Нашият Кутурен Център е нова и все
още малка реалност, бедна откъм
ресурси, и току що прохождаща, ето
защо изполсваме инструменти
които за нас за по-евтини като уеб
пространството. Можете да следвате нашата дейност от цял свят на:
www.bosilkov.com. Регистрираните
във Фейсбук могат да ни следват на:

www.facebook.com/ostrovbelene
www.facebook.com/bossilkov
www.facebook.com/martiricristiani
Извън интензивната ни виртуална
работа, благодарение на която се
създадоха много приятелства, родиха
се и много нови приятели, в резултат
на срещите, които осъществихме.

Крум Хорозов
бивш лагерист

Затвора Стара Загора, 16/04/2015

Халил Расим

Възпоменание на

Бивш политзатворник

жертвите на режима

Петко Огойски
поет и писател

Да съберем и съхраним документите,
преди да са изчезнали безвъзвратно!
Основна част от нашата дейност,
свързана с паметта, е събирането, съхранението, изучаването и
разпространението на документи. С твоя помощ имаме намерение тук, в Белене, да съберем
всички свидетелства и спомени,
свързани с концентрационните
лагери и трудово възпитателните
общежития на 20 век и поспециално:
 Свидетелства на бивши задър-

жани писмени или филмирани
 Предмети, свързани с тоталитарният режим и по-специално
на затворниците през този режим, дрехи, инструменти и т.н.
 Книги, списания, снимки, публикации за тоталитаризма...
Всичко, което успеем да събе-рем,
ще бъде използвано за изграждането тук, в Белене, на Музей на
Мъчениците на 20 век с архив и
специализирана библиотека.

Изпрати свидетелства ,
предмети, снимки,
документи, книги до
Културен Център
Евгений Босилков
Ул. Страцин 2 - 5930 БЕЛЕНЕ

Не само думи...нужно е и финансиране
За да реализираме, поддържа- отправяме молба към всички
се превърнете в основи на
ме и дадем живот на Мемо- вас – частни лица и фирми,
Моста на Паметта в Белене!
риалния Парк и на Музея на организации и фондации, да
Можете
да
допринесете
Жертвите на Тоталитарните
много, дори и само с
Можеш да изпратиш своето дарение на
Режими са необходими
посещението си на Остров
много средства.
КОМИТЕТ ЗА ОСТРОВ БЕЛЕНЕ
Персин или разказвайки
Ние ще продължим да
за
него,
правейки
БАНКА ДСК - 5930 БЕЛЕНЕ
правим всичко по силите
публично достояние тази
BIC STSABGSF
си,
за
да
получим
наша инициатива.
IBAN
BG28STSA93000021792091
европейски субсидии, но
Г О Д И Н А 1 , Н ОМ Е Р 2
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За нас казват...
През последните месеци неколкократно ни гостува
Българската национална телевизия.
Може да проследите репортажите на следния адрес:
http://bnt.bg/news/obshtestvo/v -pamet-narepresiranite-v-belene
http://bnt.bg/part-of-show/balgariya-v-ochite-napaolo-kortezi
http://bnt.bg/predavanyia/otvoreni-dosieta/otvoreni-dosieta-za-totalitarizma-otparvo-litse
Впечатляващ е и репортажа на Нова телевизия, който може да видите тук:
http://play.novatv.bg/programi/temata-na-nova/560373
Репортаж и снимки може да разгледате тук: www.webcafe.bg

Всички пътища водят към Белене
На 27 април 2014 г., по случай
честването на 60-годишнината от
учредяването на ТВО-Белене,
основахме Комитет, за да превърнем Белене в Европейски град
на Паметта, а не в място, където
са властващи отчаянието и атомните химери. В инициативата се
включиха над 400 души, а благодарение на многобройните
срещи и дискусии, връх на които
стана посещението на Президента на България, на 15 ноември
2014 г., дейността ни продължава
актив-но. Януари тази година
основахме и Културен Център.
През следващите дни млади доброволци от Белене и цяла България, ще се заемат с почистването
на тотално изоставения Втори
Обект. На 30 май ще се проведе
годишната среща-поклонение на

репресираните, за която сме
подготвили доста изненади.
От 01 юни, благодарение на
специално разрешение, издадено от Министерството на Правосъдието, всеки желаещ може да
посети заедно с нас остров
Персин.
Група архитекти-доброволци,
вече работят усилено върху
проекта за бъдещия Мемориален Парк.
Съвсем скоро ще започнем да
издаваме книги и да обикаляме
страната, за да представяме дейността си. Какво повече може да
се каже? Малко по малко ще
възкресим Белене, благодарение
на приноса и желанието на
стотици граждани и институции
да почетат паметта на невинните
жертви. Спорна работа на
всички.
отец Паоло Кортези

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ

БЕЛЕНЕ
Ул. Страцин, 2
5930 БЕЛЕНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ
от понеделник до петък
9.00 - 13.00 14.00 - 17.00

Тел.: 00 359 658 35 255
E-mail:
bl.evgeni@gmail.com

WWW.BOSILKOV.COM

