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Редакційна Рада газети «77 Меридіан» з великою 
вдячністю візьме до публікації будь-які матеріали, 
залишаючи за собою право вносити граматичну, сти-
лістичну правку, скорочувати, публікувати уривки, 
додавати ілюстративний матеріал, гарантуючи при 

цьому збереження духу матеріалу. Матеріали 
приймаються в електронному вигляді, надси-
лаються електронною поштою: 

svetpet@voliacable.com
Учні молодшої школи можуть подавати 

ма теріали у будь-якому  вигляді.
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Вони з нами, вони свідки страшних 
часів нашої держави. Вони пам’ятають 
те, про що ми рідко коли замислюємось 
і чим майже не цікавимось. Ми вивча-
ємо історію і намагаємося зрозуміти, 
що відбувалось в нашій країні під час 
Великої Вітчизняної Війни. Вся правда 
відома лише їм, і вони воліють переда-
ти нам свої спогади.

Вони – ветерани війни – потребу-
ють нашої уваги та підтримки, поваги 
й допомоги.

Вони ніколи не хизуються своїми здо-
бутками, і тільки на святкових пара-
дах ми бачимо, як виблискують їх меда-
лі та ордени, навіть не здогадуючись, 
чого вони коштували самим ветера-
нам та їхнім родинам. Вони дивляться 
на нас сумними очима, в яких жевріє 
іскра життя. Вони вірять, що воно не 
минає дарма, адже вони зробили вели-
кий внесок в історію нашого народу.

Здається, вони – герої, нічого не 
бояться, але все ж таки є річ, яка 
страшніша за всі ті негаразди й тяжкі 
випробування, які вони пережили… Ця 
річ – самотність. Наша байдужість для 
них, як постріл у самісіньке серце.

Колись вони творили історію, вою-
ючи задля нашої свободи, а тепер ми 
маємо їм віддячити своєю повагою. Ось 
як цю повагу висловлює 6-б клас, зібрав-
ши у своїх сім’ях спогади про війну. Ми 
хочемо, щоб і ви знали.

Вікторія Куриліна
Мій прадід – Василь 

Гри горович Курилін брав 
участь у війні і навіть мій 
дідусь – Антон Павлович 
Рисінський, який у ті 
часи був ще дитиною-
підлітком. Мій дідусь не 
раз згадував ті страшні часи. На жаль, 
усі спогади його були сумні, пов’язані 
з людським горем. Він казав, що про цю 
війну просто не можна сказати щось 
хороше, адже тоді загинуло стільки 
людей, уся країна була овіяна жало-
бою, скорботою, плачем за жертвами 
цієї страшної трагедії. 9 травня ми вша-
новуємо ветеранів, які пролили кров за 
Українську землю.

Аліса Невгасима
Мій прадід – Борис 

Степанович був коман-
диром танка. Коли танк 
підірвали, він один зміг 
врятуватися. 9 травня 
моя родина згадуємо ті 
страшні часи з пошаною.

Євгенія Гуцало
Мій прадід – Іван 

Степанович Хоменко у 
роки війн, був військо-
вим хірургом і у блокад-
ному Ленінграді лікував 
поранених військових. 
Мій другий прадід – 
Семен Григорович Булат брав участь 

у Сталінградській битві. Кожного року 
9 травня я і моя родина приносимо квіти 
до пам’ятника Невідомого Солдата. Цим 
ми вшановуємо усіх людей, які боролися 
за свободу нашого народу.

Валентин Папуша
Мої прадіди Гаврило та 

Валентин брали участь у 
Великій Вітчизняній війні, 
та вони не хотіли мені 
розповідати про ті страш-
ні часи, зважаючи на мій 
вік. На жаль, потім їх не 
стало, але пам’ять про них 
завжди в моєму серці.

Нікіта Степура
Мій прадід – Іван 

Івасенко та троє його 
братів воювали у різ-
них точках нашої 
Батьківщини. Вони геро-
їчно загинули, і їхні 
імена викарбувані на 

граніті меморіалів. А спогади про війну 
мені відомі тільки з вуст моєї бабусі та 
дідуся, які були тоді дуже маленькими. 
Вони пам’ятають, як напали німці на 
село та як його визволяла Радянська 
армія. Я та моя родина вважаємо, що 
День Перемоги – це велике свято для 
нашої Батьківщини.

Катерина Годунова
В обох війнах брали 

участь моя прабабуся і 
прадід. Зараз моєму пра-
діду – Івану Маякову 
100 років, а бабусі Ользі 
Маяковій – 86 років. Мій 
дідусь був льотчиком, і 
коли я була маленька, він розповідав 
про те, як літав та воював з німцями. 
Моя прабабуся охороняла табір та іноді 
була медсестрою. Мій дідусь і бабуся 
познайомилися під час війни. Дідусь 
перед кожним вильотом обов’язково 
зустрічався з коханою. Я гадаю, що поки 
люди не забудуть про війну – вона не 
повториться.

Евеліна Магеррамова
В Другій Світовій війні 

брав участь мій прадід 
– Базюк Михайло. Він 
загинув у 1944 році під 
польським містечком. Моя 
прабабуся розказувала 
мені про те, як вбивали 

людей, про те, як молоді хлопці, ще не 
знаючи війну, йшли в бій. Як кожного 
ранку, у маленькому селі під Луцьком, 
діти знаходили трупи солдатів, потопле-
них в колодязях. Дев’ятого травня наша 
родина запалює увечері свічку в пам’ять 
всім загиблим у цій війні, а також на 
знак особливої пошани моєму дідусю, 

котрий трагічно загинув, захищаючи 
свою Вітчизну. 

Надія Максюта
Мій дідусь – Анатолій 

Федорович Жижченко був 
ще зовсім малим, ко ли  
розпочалася Велика Віт- 
чизняна війна. На той час 
йому було дев’ять ро ків. 
Одного разу біля ньо го 
впала велетенська бомба, але, на щастя, 
не вибухнула. Під час війни він допо-
магав матері виховувати маленького 
братика, поки вона важко працювала 
на заводі. Батько мого дідуся – Федір 
Микитович Жижченко брав участь у 
війні, але на жаль, він помер дуже рано. 
Моя родина поважає тих людей, які 
віддавали своє життя за незалежність 
Батьківщини. 

Вікторія Соколова
Мій прадід – Кирил 

Прокопович Черевко, 
політрук, загинув у 1941 
році під Москвою, а пра-
бабуся – Мотря Федотівна 
Зубець, працювала у під-
піллі під час окупації 

Києва. Бабуся, що була зв’язківцем 
у підпіллі, розповідала, як їй дивом 
вдалося врятуватися під час облави, 
після якої фашисти живцем поховали 
у братській могилі понад 300 селян з 
с. Нова Басань. Я гадаю, що 9 травня – 
це день пам’яті про загиблих за наше 
майбутнє. 

Іван Медвинський
Мій прадід – Кузьма 

Іванович Єрмаков геро-
їчно загинув на Курській 
дузі. Мій дід – Владислав 
Кузьмич Єрмаков, який 
народився в Казахстані 
під час евакуації, багато 
розповідав про те, як повернувся до 
зруйнованого фашистами Києва. Я живу 
на одному поверсі з героєм Радянського 
Союзу – Євгеном Степановичем Берез-
няком, який врятував місто Краків від 
вибуху. 9 травня – день, який завжди 
буде для мене і моєї родини святим.

Катерина Ольховик
Мій дідусь – Олександр 

Федоренко був малень-
ким, коли почалася Друга 
світова війна. Він носив 
харчі та воду солдатам, 
які сиділи у засідках, а 
також у лікарню. Дідусь 

розповідав, що на його очах вмирали 
десятки солдат. Моя родина з поша-
ною ставиться до 9 травня. Я гадаю, що 
кожна померла під час війни людина 
має право на пошану.

Ганна Богомолець
Коли моя бабуся була  

маленька, її вивезли  
до Польщі. Мій прадід –  
Олександр Олек санд-
ро вич Бого мо лець був 
лікарем і переливав кров 
воїнам, які не могли вою-
вати через велику її втрату. Моя родина 
та я ставимося до Дня Перемоги шано-
бливо, бо багато людей загинуло, захи-
щаючи нашу Батьківщину, і завдяки їм 
ми зараз живемо у незалежній державі 
– Україні. 

Валентин Борисов
Мій прадід загинув в 

1942 році, захищаючи 
Москву. День Перемоги 
– день пам’яті та велике 
свято для усіх людей і для 
моєї родини. 

Олена Невожай
Усі мої прадіди – 

Станіслав Йосифович 
Ку динський та Трохим 
Іванович Шадюк – вою-
вали на фронтах. Вони 
повернулися з війни 
живими. Мій дідусь пере-
жив блокаду Ленінграда, а бабусю мало 
не вивезли до Німеччини, та її врятува-
ла якась добра жінка. Уся моя родина 
з великою повагою ставиться до Дня 
Перемоги.

Богдана Лешик
Мій прадід – Сергій Пет-

рович Швидкий був майо-
ром, дідусь – Олександр 
Іванович Михайло – пар-
тизаном, а згодом і лейте-
нантом. На жаль, їх давно 
нема серед живих, але я 

знаю, що мої дід та прадід мали багато 
бойових нагород. Мій дідусь – вихо-
ванець Київського Суворовського учи-
лища, в музеї якого можна дізнатися 
про його життя та творчість. Моя мати 
розповідала, що свято Перемоги було 
дійсно видатним для мого дідуся. Цього 
дня він завжди збирався з друзями, і 
вони згадували своє буремне життя.

Марія Нікітенко
Мої прадіди були на 

вій ні. Один дійшов до 
Ні меччини, а другий пра-
дід був у полоні, де став 
ін валідом. Батька моєї 
пра бабусі розстріляли 
нім ці, бо він був керівни-
ком МТС. Минуло багато років, але ми 
повинні з великою пошаною пам’ятати 
всіх українців та інші народи, які захи-
щали свій дім, родину, країну та віддали 
своє життя заради майбутнього.

(Закінчення на стор. 2)

Війн було багато… В прадавні часи 
люди билися за виживання… В Середні 
віки змагалися за території… А за що 
билися герої Великої Вітчизняної війни? 

Кожної весни весь світ святкує День 
Перемоги над фашизмом. В ці дні осо-
бливо відчуваєш атмосферу свята, 
справжнього свята. В ці дні хочеть-
ся ще раз щиро подякувати ветеранам, 
покласти квіти до могил загиблих, і не 
просто тому, що так треба, а тому, що так 
бажає серце: це честь для нас!

Бо вони билися за нашу свободу і 
незалежність, за наше життя!

...А починалося все з теплого літньо-
го ранку: діти їхали в табори, родини 
збиралися у відпустки, Київ збирався 
на футбольний матч – мав відкритися 
новий стадіон, а старшокласники всю 
ніч святкували свій випускний вечір на 
схилах Дніпра…

Аж ось перший 
снаряд розірвав 
тишу… Тоді ще ніхто 
не знав, що дитячі 
табори стануть конц-
таборами, і що роди-
ни збиратимуться 
тікати з міста, хлоп-
ці підуть на фронт, 
а дехто не проживе 
і дня після початку 
війни… Тисячі під-

літків не дожили навіть до свого першо-
го кохання – дожили тільки до свого 
першого бою. 

На сторінках газети – спогади оче-
видців, які пережили це страшне лихо. 
Не тільки солдатів, що кожний день 
наражалися на небезпеку, а й тих хто 

працював в тилу. А ще дітей війни… 
Дітей, котрі не мали дитинства.

А ще важко було усвідомити, що твій 
брат, син, батько, чоловік вже може не 
повернутися. Як часто матері знаходили 
на столі записку: «Я пішов на фронт. 
Прощавай».

Скільки людей загинуло, скільки 
родин розпалося, скільки доль було 
зруйновано…

Тому 9 травня візьміть квіти, покла-
діть до пам’ятника загиблим воїнам і 
ще раз згадайте… Не тіль-
ки загальну історію з точ-
ними датами і подіями, про 
які розповідали у школі, а 
про власну історію, історію 
ТВОЇХ предків!

Саша Бернадська, 7-б

Від редакції

ВеТераНИ ВеЛИкОї ВіЙНИ
«Я окончил 9 классов 

(по тем временам это хоро-
шее образовании – ред.) в 
1938 году.

Тогда же и поступил в 
комсомол. С 1940 года – в 
армии. Учился в полковой 
школе, в радиовзводе в г. 
Выборг. С начала службы 
было очень тяжело, ску-
чал за домом, за родны-
ми, все время под надзо-
ром командира. Ни одной 
минуты свободной. Позже 
понял, что в армии так 
нужно. Присягу принял 
23 февраля 1941 года. 
Окончил полковую школу 
в звании сержанта 20 
июня 1941 года. 21 июня 
был выпуск…

22 июня 1941 г… 
4 часа утра. По приказу 
командира полка майо-
ра Гусарева объявлена боевая 
тревога. Через 10 минут стро-
ем отправились на границу в 
40 км. от Выборга. 

Когда выходили 
из ворот, встретил друга-
земляка Ф.В.Корманчука. 
По прощались. 

22 июня в 2.15 дня мы 
окопались и установили в 
лесу огневую позицию. 
Сразу была подана коман-
да: «Расчет, по местам! Цель 
№1. По фашистским извер-
гам дальнобойной пушеч-
ной гранатой! Зарядить! 
О готовности доложить!» 
– «Готово» – «Батарея, 
огонь!»…

Так для меня началась 
война…»

В его красноармейской 
книжке записано:

Адрес: Киевская обл., 
Во лодарский р-н, с. 
Завадовка

Награды: 
Медаль «За оборону 

Ленин града», 1942 год

Медаль «За отвагу», 1944 год
Орден Отечественной войны 

2 степени», 1945 год
Медаль «За Победу над Гер-

манией» вручена в январе 1946 
года.

Ранения: 27.07.1941 г., 
16.01.1942 г., 8.03.1943 г.

Елизар Климентьевич 
воевал на Ленинградском, 
потом Воронежском и 
Сталинградском фронтах, уча-
ствовал в битве на Курской 
дуге, освобождал Харьков, 
Полтаву и другие города и 

села Украины, затем воевал в 
Прибалтике, на Балтийском 
море, под Любавой. Там и 
встретил Победу». 

Зарисовки, фотографии, 
документы, записная книжка 
Елизара Климентьевича береж-
но хранятся в школьном музее. 

Материалы и документы  
об отце переданы в музей  

учительницей английского языка 
Татьяной Елизаровной Сияницей

еЛИзар кЛИмеНТьеВИч 
СИяНИца

У нас в руках записная книжка (в сущности – днев-
ник), в которой Елизар Климентьевич записывал свои 
военные впечатления и свой боевой путь. Книжка 
уникальна, в ней много рисунков и песен, которые он 
очень любил и собирал. Мы не можем опубликовать все 
записи, публикуем лишь отрывки и зарисовки.

Старшина 2 роты 131 отдельного 
Гвардейского батальона связи

Вже ніч пройшла, 
А може й ранок...
Та вже світанок 
Бачу я...
Та я не бачу,

Бо вікно,
Оте — з квітками на фіранці,
Вже темне від вогню і грому...
Мій тато випив трохи рому,
Бо ж то свята вже наступили...

Олександра Бернадська, 7-б

Но женщина всё время крича-
ла: «Я украла. Я украла». Позже 
мне мама рассказала, что она 
взяла с фабрики катушку ниток. 
Этот случай мне запомнился 
навсегда.

В начале войны я заболела. 
Мама ходила менять продукты, 
а я ждала её и сидела под две-
рью и… простудилась. А врач 
– Бугаевский, помню его фами-
лию – лечил меня, и «залечил». У 
меня появился нарыв на лёгких, 
и этот нарыв прорвал. Ну, врач 
продолжал меня лечить, но мне 
становилось всё хуже и хуже, с 
каждым днём всё больше и боль-
ше кашляла. Мама заметила это. 
Поликлиники в начале войны 
ещё работали, не все конечно, 
как сейчас, но работали. Одна 
из них была на Резницкой, куда 
меня и понесла мама. Там врач 
ей сказала, что меня немедленно 
надо нести в Охмадет, и делать 
рентген.

Мама заворачивает меня в 
одеяло и несёт в Охмадет. Там мне 
сделали рентген и оказалось, что 
гной не достаёт до сердца всего 
на два ребра. Срочно нужна была 
операция, без неё я бы погибла…

Операцию мне делал профес-
сор Румянцев. Потом он посове-
товал нам отправится в деревню, 
чтобы моё состояние улучши-
лось.

Ещё, помню, шли мы как-то с 
мамой домой, и тут к нам под-
ходит женщина и спрашивает, 
как ей пройти через мост. Ну, а 
мама говорит, что сейчас комен-
дантский час, и пройти ты не 
сможешь, и спросила, откуда она. 
Та ответила, что её угоняли в 
Германию, а она сбежала. Мама 
предложила девушке, а ей было 
лет 16 -17, переночевать у нас, а 
с утра уже пойти к мосту – дви-
жение будет восстановлено. Эту 
девушку звали Галя.

День был пасмурный. Я, мама 
и Галя шли к нашему дому. Он 
находился как бы в колодце, 
был окружён другими домами, и 
туда не доходил свет. Парадное 
тёмное, коридор тёмный, комна-
та тоже, хоть и имела два окна. 
Мама пошла затапливать печку, 
а девушка начала закутывать, 
именно закутывать голову, и 
ложиться, а мама её спрашивает, 
почему ты так закутала голову, 
сейчас будет тепло, я уже зато-
пила печку, но Галя все равно 
заснула в платке. Утром мы её 
спрашиваем, зачем ты легла уку-
танная, а она отвечает маме: «Я, 
тітонько, злякалася, що ви мені 
голову рубати будете і щоб мені 
страшно не було, я і закуталася. 
Квартира темна, я не знала, куди 
ви мене ведете». После этой ночи 
она уже не боялась и прожила у 
нас почти месяц… А после войны 
пришло от неё письмо с благо-
дарностью.

Почти сразу после того, как 
меня выписали из больницы, 
немцы приказали жителям поки-
нуть Киев, центральные районы. 
Мама повела меня на Байковое 
кладбище, где мы прожили два 
или три дня. Я была ещё после 
операции, вся в бинтах. Их надо 
было время от времени дезин-
фицировать (менять и стирать не 
было возможности). Для этого 
мама зажигала огонь, а это надо 
было делать незаметно, нагрева-
ла камни и наматывала на них 

бинты. После этого делала мне 
перевязку. 

Наш род вышел из села Глушки, 
куда мы и отправились после 
того, как жили на кладбище. Идти 
было далеко, село находится в 65 
км от Киева. Шли мы пешком, 
не один день. Как-то проходили 
мы мимо какой-то станции. Там 
стоял поезд, товарняк. И мама 
поняла, в какую сторону он едет, 
решила сесть, подъехать, охра-
ны никакой видно не было. Как 
только она схватилась за поруч-
ни, поезд тронулся. Мама была 
очень загружена: два клумака и 
я на плечах. Её потянуло назад… 
и тут, в тамбуре, оказался немец. 
Он хватает маму, тянет меня в 
вагон. Потом когда мы уже оказа-
лись внутри, он говорит: «Ай-яй-
яй, киндер, киндер». Так он нас 
спас.

Потом мы оказались в Глушках, 
а там тоже немцы. Но в селе 
не проходило боевых действий, 
солдаты там просто жили. В хате 
у моей двоюродной тёти Одарки 
жили мы.

Как-то раз мы плохо замаски-
ровали окна. Тут проходит немец 
вместе с главой сельсовета и 
замечает свет. А никакого лучи-
ка не должно было быть видно, 

иначе – это знак – ты подаёшь 
сигнал о чём-то. Немец выстро-
ил нас всех в шеренгу, и водит 
пистолетом... В это время глава 
сельсовета начал говорить, что 
мы – хорошая семья и это слу-
чайно. Этим он нас и спас. После 
того мы не зажигали свет целый 
месяц – боялись.

В Глушках дед мой учил меня 
ходить, ведь после операции я 
ослабла. Он ставил меня возле 
хаты и говорил: «Вот добежишь 
до калитки, значит и до Киева 
тоже».

Немцы в нашем селе, в основ-
ном, были хорошие. На Новый 
год давали нам, детям, конфеты. 
Но были и злые. Они издевались 
над молодыми девушками. Одну, 
помню, даже бросили в колодец, 
но её потом вытащили…

К концу войны мы с мамой 
вернулись в Киев, в наш дом 
на Миллионной. Мама неплохо 
шила и подрабатывала на фабри-
ке, где во время войны чинили 
одежду для солдат (она находи-
лась на Резницкой). И вот однаж-
ды идём мы с мамой к фабри-
ке, сдавать или менять одежду. 
Выходим и вдруг слышим шум, 
репродукторы были развешаны 
по всей улице, и тут объявля-
ют: «Германия капитулировала. 
Победа». Все кричат, радуются, 
плачут…

Багатьох цих подробиць я, 
чесно кажучи, не знала і тепер 
радію, що крім нашої сім’ї історію 
моєї бабусі, прабабусі і ще дея-
ких людей, про яких тут згадано, 
будуть знати, будуть згадувати 
більше людей, а 
кажуть, що кожний 
спогад – це молит-
ва.

Вікторія Діденко,  
7-б

ВіЙНа ОчИма дИТИНИ
(Закінчення. Початок на стор. 2)
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Война совсем не фейерверк,
А просто трудная работа.

Рафаил Яковлевич 
Горенштейн

Він з нашої школи, закін-
чив її у 1941 році. Його 
знали всі: комсорг школи, 
блискучий математик, видат-
ний шахматист. І любили 
всі. Називали Рафа, Рафік, 
Рафічек. Коли почалася 
війна, це він скликав ком-
сомольські збори. Був дуже 
активний і за ним йшли.

6 липня 1941 року комсо-
мольські батальони рушили 
на Донбас. Там збиралися 
всі воєнкомати. Але не всі 
дійшли...

Потім попав до Омського 
зенітного училища, згодом – 
до Чкалова. Весною 1943 року 
потрапив на фронт. Воював у 
складі 1 Українського та 2 
Білоруського фронтів. Був розвідником 
та кулеметником на бронепоїзді № 198.

Із спогадів: «Наш зенітний бронепо-
їзд складався з декількох відкритих пло-
щадок, на яких знаходилися гармати 
76-мм. калібру та зенітні кулемети. 
Я був командиром пункту керування 
зенитним вогнем. Зенітник сидів перед 

гарматою на стульчику, верхня час-
тина тіла відкрита, вона на поверхні, 
і це дуже небезпечно. З нами на бро-
непоїзді воювали 11 дівчат. Німецьки 
літаки дуже часто налітали на нас, 

сильно бомбили. Ми охороняли залізнич-
ні дороги, мости. Всю війну простояв 
біля зенітки...

Під час війни нас дуже підтримувала 
шкільна дружба. Ми переписувалися один 
з одним. В мене навіть зберігся список 
однокласників, який я склав під час війни, 
я розшукував їх всюди, бо всі адреси змі-

нились, все рушило з місця. Ці списки я 
пересилав друзям, щоб вони могли лис-
туватися. Я подарую їх вашому музею.

Закінчив війну у Східній Прусії, в 
Медінбурзі. Піднялася страшна стріля-
нина в повітря, таке, мабуть, буває 
один раз на сто років.

Зі своєю дружиною познайомився під 
час війни, в Москві, у Чернишевських 

казармах. Я випадково 
потрапив туди, а вона в 
той час там підлогу мила. 
Ось так і познайомилися. І 
нерозлучні все життя. (Рік 
тому вона пішла з життя. – 
ред.)...»

Музей зберігає декілька 
листів часів війни, які писав 
Рафа однокласникам. Лист 
до Жори Пилаєва:

«...Только с тобой у меня 
не частая, но регулярная 
переписка. У меня все по 
старому. Воюю на герман-
ской земле. Да, Жора, скоро 
конец. Быть может, те из 
нас, кто останется жив, 
смогут встретиться после 
Победы…»

Вони не зустрілися тоді. 
Після війни вони обидва не 
потрапили відразу до Києва. 

Рафаїл Якович жив у Ялті, там ми його і 
знайшли і взяли перше інтерв’ю. А потім 
почалося листування, яке продовжується 
і досі. Він надсилає нам свої книжки, 
видані нещодавно у Москві (де він зараз 
живе з сином). Це книги для юних шах-
матистів. Хто цікавиться шахами – при-
ходьте до музею. Покажемо.

Лежать наморені солдати,
А не проживши й півжиття.

Ліна Костенко

Павло Нірон
Павло випускник нашої школи, закін-

чив її 1941 року. Народився в Києві, 
1923 року в родині лікаря. Сім’я була 
дружньою, інтелегентною. Батько дуже 
освічена людина, його називали «ходяча 
енциклопедія». В сім’ї часто влаштовува-
ли музичні вечори: батько грав на віолон-
челі та фортепіано, мама теж. Можливо, 
тому Павло любив саме класичну музику, 
особливо Чайковського та Римського-
Корсакова. За хоплювався театром. У 
1939 році до Києва приїхав на гастро-

лі МХАТ з Москви, вони 
привезли декілька спек-
таклів. Велике враження 
на Павла справила пьєса 
Михайла Булгакова «Дні 
Турбіних».

Олену грала прекрас-
на актриса Єланська. 
У школі Павло навіть 
писав твори про худож-
ній театр. Він захоплю-
вався і точними наука-
ми, любив хімію, фізику, 
математику.

Павла любили і пова-
жали товариші, але 
найкращим другом був 
Жора Пекур, вони сиділи 
за однією партою. Жора теж загинув у 
1943 році в боях за визволення України. 
Павло був скромним, сором’язливим 
хлопцем, він часто говорив одноклас-
ницям: «Дівчата, навчить мене підручку 
ходити». Останній раз друзі зібралися на 
день народження Павла 18 березня 1941 
року. Співали, танцювали, жартували. 
Весело було. Ніхто не здогадувався, яка 
доля їх чекала.

«Мій син, Павлуша, був хорошим хлоп-
цем. Він народжений не для війни. Його 
навіть у школі називали «мирний хло-
пець». Він був такий молодий – у нього 
навіть дівчини не було. Дівчина, яку він 
кохав, любила, як мені відомо, іншого. І 
тільки дві жінки чекали його з фронту: я 
і моя дочка Галина, сестра Павла», – зга-
дувала мама Павла після війни. 

Відразу ж після школи Павло вступив 
до училища зв’язку ім. Калініна. А з 1942 
року – фронт. Спочатку він був кіномеха-
ніком, на передовій крутили фільми для 
підняття бойового духу бійців, а потім 
брав участь у боях.

Він часто писав листи з фронту, а 
матуся складала їх у свою сумочку і 
перед тим, як піти з життя, передала 
все до шкільного музею: «Благаю, збере-
жіть». Ми зберегли.

Ось один з них від 4.08.1942 року:
«...Здравствуй, мамусенька моя! Я 

здоров. Пускаю кинокартины. Сеансы 
до конца доводить кой-когда и не прихо-

дится. Клятые фрицы 
мешают. Вчера толь-
ко треть «Александра 
Пархоменко» пропус-
тил. Сеанс мне сорва-
ли, но в Москву они все 
равно не попали…». 

Ось ще декілька урив-
ків з листів:

«Ты мою лирическую 
натуру знаешь, но в 
лирику впадать сейчас 
некогда. До сих пор ни 
с одной девушкой не 
познакомился. Дружу 
только с мл. лейтенан-
том Майоровым. Мы с 
ним однолетки. Он сам 

из Ленинграда.
До свидания. Только вам двоим пере-

даю свою любовь и свои свои чувства 
чувства».

«Здравствуй дорогая Лялюшка! Я 
даже здесь сколотил себе маленькую 
библиотечку. И время от времени 
почитываю… В общем, не горюй. Скоро 
все кончится. Падать до состояния 
скуки сейчас воспрещается. 

Пушкин один раз написал, насколько 
я помню:

Была пора. Наш праздник молодой
Сиял, звенел и розами венчался.
Скоро наступит пора, когда мы свой 

праздник и не такими цветочками укра-
сим.

Крепко тебя целую. 
Твой брат Павлик».

Павло пропав без вісті 5 грудня 1942 
року в районі річки Нара.

Його останній лист:
«Кругом мене починають збиратися 

земляки. Знову можу розмовляти по- 
українському. Чути українські пісні та 
мелодії. Думами на Україні, серцем з 
вами, мої дорогі. Важко повірити, що 
наші садки поламані, міста і села спус-
тошені. Серце болить. Але надію міцно 
тримаю: на Україні, в рідному 
місті я буду обов’язково».

І він з нами. Доки його ім’я зву-
чить в стінах рідної школи – він 
живий. 

Нонна 
Владимировна 
Петраковская

...Простите, что прини-
маю вас лежа. Я очень боль-
на...

– Вы спрашиваете, как 
для меня началась война? 
Ну что ж. Сразу после 
выпускного вечера мы с 
Анечкой Слуцкой пошли 
работать в госпиталь. Он 
помещался в здании 6-ой школы – зна-
ете, на нынешней Советской площади 
(сейчас Михайловская площадь 1).

Это был первый госпиталь в городе, 
куда уже через 2 дня после начала 
войны стали прибывать раненые с гра-
ницы. Мы работали нянечками, носили 
раненых на носилках на 2-3 этаж. Сил 
не хватало, и мы по 4, по 6 человек 
носили одни носилки. Не выходили 
сутками – я и Анечка.

– Кто такая Анечка? Это моя подру-
га. Мы вместе окончили 77-ю школу в 
1941году. Мы всегда были с ней нераз-
лучны – как подружились в детском 
саду – так всю жизнь. Я была высокой, 
крупной, а Аня – худенькой, малень-
кой, но у меня всегда было такое 
чувство, что я за нею, как за камен-
ной стеной. Я её очень любила, Аню. 
Однажды в детстве, помню, какой-то 
мальчишка разбил ей голову, лилась 
кровь, а мне казалось, что это у меня 
разбита голова...

Моя мама – Юлия Федоровна – была 
педагогом-дошкольником. Это она 
организовала первый детский сад при 
«Арсенале» и 43 года заведовала им. 
Мой отец – Владимир Иосифович – 

был профессиональным актером, он 
начинал ещё в театре Саксаганского, 
потом играл в Киевском ТЮЗе. 
Очевидно, сочетание этих двух про-
фессий – актерской и педагогической, 
наложило отпечаток на мою жизнь.

В Воткинске, на родине Чайковского, 
куда был эвакуирован завод «Арсенал», 
я стала работать воспитательницей в 
арсенальском детском саду. Мне дали 
50 детей. Боялась – не справлюсь. Утро 
начиналось с санобработки. В 6 часов 
утра я уже стояла с горячим утюгом 
и проглаживала все детские труси-
ки, маечки, рубашечки – чтобы вши 
не завелись. Те, кто пережили войну, 
знают, что это такое.

В 9 часов вечера я кончала работу 
и бежала в клуб на занятия художе-
ственной самодеятельности. Ходили 
по госпиталям с концертами. Какое 
это было счастье, когда на лицах ране-
ных, измученных страданиями, появ-
лялась улыбка! Домой попадали к часу 

ночи, спали по 4-5 часов, 
работали без выходных.

Были ли у нас празд-
ники? Были, конечно, 
были. Без праздника 
нельзя. Помню в янва-
ре 1943 г. Мы решили 
отпраздновать 25-летие 
Январского восста-
ния – сугубо наш, 
заводской праздник. К 
этому же мы приурочи-
ли и поставили оперу 
Гулака-Артемовского 
«Запорожец за Дунаем». 
Я пела Оксану, мой отец 
– Карася. Нот у нас, 

конечно, не было. Клавир вос-
становили по памяти. Все 
записали с голоса – даже 
увертюру. Мы собрали 
всех воткинских музы-
кантов, нашли народные 
инструменты и разучи-
ли всю оперу. Праздник 
был торжественный. 
В театр прибыло пра-
вительство Удмуртии, 
приехала воспитанница 
завода, уже тогда про-
славленный снайпер 
Герой Советского Союза 
Людмила Павлюченко.

Как прошли первые 2 дей-
ствия – не помню. Но ясно помню 
3-е действие. Там есть такое место, где 
Андрей и хор поют: «Помолимся за 
счастливое возвращение домой...» 

...Ми туди, туди бажаєм. 
Там наш рідний, милий край!
И тут у меня перехватило горло. Я 

вдруг поняла, что это не герои оперы, 
это мы поем о возвращении на родину! 
Знакомая с детства опера наполни-
лась для нас живым смыслом. Когда 
мы репетировали, мы не догадывались 

во что это выльется. А тут 
– я подняла голову, и увиде-
ла, что и на сцене, и в зале 
все поют – и плачут. Мы все 
были заодно в этот миг. Все 
думали о Победе, о возвраще-
нии в родной Киев. Никогда в 
моей жизни никакие люстры 
в оперных театрах не свети-
ли мне так ярко, как лампоч-
ки 1943 г. в зимнем военном 
Воткинске.

***
В 1944 г. Нонна Вла ди ми-

ров на была отозвана в Киев в 
Кировский (Печерский) рай-
ком комсомола, где она стала 
завсектором учета. Вместе с 
работниками райкома ездила 
на фронт, привозила подарки 
бойцам. Их подшефной была 
киевская дивизия. В сентябре 

1944 г. был объявлен набор в Киевский 
театральный институт им. Карпенко-
Карого. Нонна Владимировна посту-
пила туда и в 1948 г. окончила инсти-
тут. Стала актрисой Киевской оперет-
ты, работала в театре Советской Армии 
в Польше. С 1958 г. – художественный 
руководитель народного театра заво-
да «Арсенал». Нонна Владимировна 
удачно сочетала актерские и педаго-
гические способности. «Воспитание 
человека идейное, моральное, эстети-
ческое, человека, а не более-менее 
сценично грамотного исполнителя, 
воспитание коллектива в широком 
смысле слов, а не только актерского 
ансамбля, способного исполнить волю 
постановщика, – вот что мне кажется 
главным смыслом нашей работы» – 
говорила Нонна Владимировна.

Ей удалось воспитать прекрасный 
коллектив, в основном – молодежный. 
Нам приходилось встречаться с ребя-
тами из театра, мы бывали на спекта-

клях. Особенно потряс нас спектакль 
по пьесе Иона Друцэ «Святая Святых». 
Работа Нонны Владимировны была 
высоко оценена правительством. За 
успехи в развитии самодеятельного 
искусства Нонна Владимировна была 
награждена орденом «Знак почета», 
медалью «За трудовую доблесть», ей 
было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры СССР», а театр 
был награжден Почётной Грамотой 
Верховного Совета УССР.

Мы очень хотели побольше уз нать 
о Нонне Вла ди ми ров не, побывать на 
репетициях народного театра, позна-
комить её с нашими работами. Нам 
нужен был её профессиональный 

совет. Мы тогда готовили спек-
такль «Сердца моего боль» (по 

музейным материалам) и 
хотели показать ей наши 

репетиции. Когда мы 
позвонили ей в очеред-
ной раз (как договари-
вались) по телефону, 
нам ответили, что её 
нет. Мы обрадовались, 
что ей уже лучше, и она 
выходит из дому, но... 

ошиблись.
Нонна Владимировна 

Пет ра ковская умерла 13 
апреля 1982 г. после тяже-

лой болезни. Мы не успели...
 Мы успели только на похоро-

ны. Никогда не забудем и этих похо-
рон. Она жила рядом с клубом завода 
«Арсенал». Весь двор был заполнен 
людьми, многие из них – воспитанни-
ки народного театра, почитатели её 
человеческого и актерского таланта.

Гроб с телом Нонны Владимировны 
несли на руках по всей улице 
Московской, вдоль стен «Арсенала», 
которому отдала все свои силы семья 
Петраковских. За гробом шли люди с 
красивыми одухотворенными лицами, 
шли и мы, члены исторического круж-
ка 77-ой школы и наши выпускники 
1941-го года, оставшиеся 
в живых после войны…

Записано  
Светланой Петровской  

в феврале-марте  
1982 года,  

публикуется впервые

После войны. 1949 год

Афиша спектаклей театра Нонны Петраковской

С мамой до войны

ГОВОРИТЬ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ШКОЛИ: ОДНОКЛАСНИКИ

я Не хОчу забуВаТИ їхНі імеНа

Всі матеріали з музею історії школи підготовлені членами Ради музею різних років

Війна забрала життя бага-
тьох людей: 27 чи 40 міль-
йонів загиблих, і це, на жаль, 
ще не останні цифри. Ми так 
і не знаємо, скільки людей 
ми втратили. Чим більше 
часу проходить, тим краще 
ми ро зуміємо, що так мало 
знаємо про життя сучасни-
ків і очевидців тієї війни. 
Пройшло вже 65 років з Дня 
Перемоги над фашистською 
Німеччиною, а ми й досі не 
знаємо усієї правди...

Відкриваються архіви, 
поповнюються музеї, але все 
ще мільйони людей залиша-
ються зниклими безвісті.

В ці дні я взяла інтерв’ю 
у моєї бабусі, яка пережила 
війну дитиною. Ось що вона 
розповіла.

Вот что я помню. Мне было 4 
года, я гуляла во дворе, играла в 
песочнице, немцы уже располо-
жились в своей части, очевидно, 
вокруг второго Арсенала, возле 
Лавры. С ними были их кони, 
машины, солдаты…И вдруг всё 
потемнело: взрывы, всё небо 
стало тёмным, никто ничего не 
видел, люди кричат, кони виз-
жат. Мама выбежала на улицу, 

стала меня искать, не видела, где 
я нахожусь. Тут соседка подбе-
жала ко мне, ухватила за руку 
и подвела к маме. Потом оказа-
лось, что это был заминирован 
Арсенал и все взрывалось…

В то время мы с мамой жили 
у моей бабушки. Дом был возле 
Лавры, на улице Цитадельной, но 
позже нам пришлось переехать в 
дом на улице Миллионной, как 
она называлась тогда. Там была 
коммунальная квартира. Людей 
жило много, и одна женщина – 
еврейка. А немцы вывозили всех 

евреев в Бабий Яр. И мама эту 
еврейку запрятала на антресоли. 
Через несколько минут зашли 
немцы (уже во второй раз, в пер-
вый – нашей соседки не было 
дома). Они обошли все комнаты, 
но не нашли её и сказали, что 
если они её найдут, то заберут и 
нас. После этого, что бы не под-
вергать меня и маму опасности, 
женщина ушла, и больше я её не 
видела.

Ещё запомнилось мне, что 
когда бомбили Киев, была объ-
явлена тревога. Все должны 
были идти в бомбоубежище. А 
мы с мамой легли на кровать, 
укрылись, она взяла меня «под 
своё крылышко», и мы заснули. 
Потом, утром, все возвращаются 
домой, а мы лежим, в наш дом 
снаряды не попали. На нашей 
улице дома были подбиты, но в 
нас бомбы не попали.

Ещё помню, пошли мы с 
мамой осенью 41-ого на Подол. 
А там была швейная фабрика 
Смирнова-Ласточкина. Во время 
оккупации там шили немцам 
обмундирование. И вот на пло-
щади немцы выстроили пьеде-
стал, а на нём был столб. Там 
стояла привязанная женщина. 
На шее у неё была табличка, и 
там что-то было написано боль-
шими буквами. Читать я тогда 
ещё не умела – маленькая была. 

Микола Башлаков
Троє моїх прадідів – Зи новій 

Левін, Павло Кол миков, Олександр 
Ко лесніков брали участь у Ве- 
ликій Вітчизняній війні. Моя бабу-
ся була на окупованій території. 
Вона розповідала, як в ті страшні 
часи фашисти забирали молодих 
дівчаток в Німеччину на «arbeiten». Німці заби-
рали у людей худобу та харчі, а за непослух – 
розстрілювали. Ми, звичайно, святкуємо свято 
Перемоги великою родиною і згадуємо тих, хто 
помер через війну двох агресорів. 

Надія Каліцун
Під час війни мої прабабуся 

і прадід були вивезені на при-
мусові роботи до Німеччини. У 
Німеччині вони тяжко працюва-
ли: бабуся доїла і доглядала корів, 
а дідусь працював на заводі. Там 

вони пробули п’ять років, там і познайоми-
лись. Коли повернулись додому – одружились. 
Кожного року я і моя сім’я 9 травня приходимо 
на Пагорб Слави та вшановуємо квітами й хви-
линою мовчання пам’ять загиблих.

Леван Елошвілі
Мої два прадіди – ветерани. 

Один героїчно загинув на війні, 
а другий – герой Радянського 
Союзу – Георгій Елошвілі. Моя 
родина зберігає нагороди, отри-
мані ним за подвиги, та з великою 
повагою ставиться до Дня Перемоги – 9 травня.

Поліна Данченко
У Великій Вітчизняній війні 

брали участь мої прадіди та їх 
батьки. Мій прадід – Михайло 
Ігнатович Сохрістенко – був у 
полоні, з якого втік і воював до 
кінця війни. Він був нагороджений 
багатьма орденами та медалями. 

Другий прадід – Федір Федорович Іскра заги-
нув, захищаючи Ленінград. Батько мого праді-
да – Онікей Данченко воював три роки і його 
комісували через інвалідність. Вибухом бомби 
йому відірвало руку. Ще один прадід – Григорій 
Миколайович Скриннік під час війни працював 
в тилу. Моя родина має дуже шанобливе став-
лення до пам’яті про перемогу і ветеранів війни. 
Ми дуже пишаємось тим, що наші родичі брали 
участь у війні і зробили все для Перемоги.

Світлана Шевченко
Мій прадід – Пантелій 

Ше потько брав участь у війні, 
а дідусь і бабуся були «дітьми 
війни». Коли мій дідусь – Віктор 
Пантелійович Шепотько з друзя-
ми збирали біля німецької бойо-

вої техніки фантики від цукерок, один з німців 
почав по них стріляти, але вони втекли та схова-
лись. Потім інші німці примушували мого дідуся 
тягати важкі шнури, хоча він був зовсім малень-
ким (5 років), але прабабуся його сховала. Моя 
родина з великою повагою ставиться до свята 
Перемоги – 9 травня. Ми завжди вітаємо вете-
ранів, дивимося парад по телевізору, ходимо на 
Хрещатик. Я особисто пишаюся тими людьми, 
які сміливо та гідно захищали країну, у якій ми 
живемо спокійно, завдяки їм. 

Ірина Кравчук
Мій прадід – Михайло Тро-

хи мович Масенко брав участь у 
війні, проте, на жаль, він загинув. 
Із розповідей моєї мами я знаю, що 
його поховано в братській могилі 
в Запорізькій області. Ще один 

мій прадід – Тимофій Пилипович Колибенков 
під час війни працював в радянському тилу на 
Уралі, куди було евакуйовано військовий завод. 
Там він виготовляв знаряддя, кулі, патрони та 
військову техніку. Інші мої родичі воювали в 
партизанському загоні, що також було дуже 
небезпечно. Багато родичів загинуло, і спогадів 
про них зовсім не лишилося. Я та мої близькі 
вважаємо, що День Перемоги – це, перш за все, 
свято ветеранів, яких, на жаль, залишилося дуже 
мало. Треба берегти і піклуватися про наших 
ветеранів, адже вони наш єдиний спогад про 
Велику Вітчизняну війну.

Учні 6-Б класу вітають всіх людей у світі з 
Днем Перемоги!!!

З Днем 65-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні!

З Днем Перемоги над нацистською загро-
зою для всього світу!!!

Як там було в історії насправді, стверджу-
вати не маємо права, але те, що люди доброї 
волі у світі перемогли зло, перемогли величез-
ною ціною – це правда, яка буде жити вічно!

Пам’ятаймо всіх героїв, котрі боролись на 
фронтах, в тилу ворога, тих, котрі працю-
вали в інших країнах, союзників, наших спів-
вітчизників, котрі були у Радянській Армії, 
партизан і тих з Української Повстанської 
Армії, котрі воювали проти фашизму, за волю 
нашої землі, – за Україну! Пам’ятаємо всіх, 
хто з вірою в Перемогу, чекав з війни своїх 
близьких! Всіх тих, хто доклав великих зусиль 
для здобуття великої Перемоги і при цьому 
зберіг людську гідність.

Вічна пам’ять тим, хто заги-
нув на тій війні, та тим, хто не 
дожив до наших часів…. 

Шануймо всіх, хто сьогодні з 
нами, шануймо їх завжди..!

Низький Вам уклін! 
Матеріал підготувала  

Анфіса Дорошенко, 6-б клас

(Закінчення. Початок на стор. 1)

ВеТераНИ ВеЛИкОї ВіЙНИ

(Закінчення на стор. 4)

Ми друкуємо спогади нашої 
випускниці 1941 року, які 
стали однією з новел спекта-
клю «Серця мого біль», постав-
леного у 1982 році на основі 
матеріалів з нашого музею: 
фронтових листів, щоденників, 
інтерв’ю, воєнних хронік. 

ВіЙНа ОчИма дИТИНИ


