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Закінчення. Поч. на стор. 1.

Про життя Чернігівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 23, її 
традиції,  проблеми та радощі розпо-
відає директор – Олена Валеріївна 
Величко. Вона очолює навчальний 
заклад із травня 2006 року і крім того 
— викладає інформатику.

Спершу Олена Валеріївна прове-
ла екскурсію школою, розповіла про 
історію її спорудження та показала 
умови, в яких нині навчаються діти. 

– Школа існує з 1929 року. Спочат-
ку це було невеличке приміщення, де 
нині – 4 класи й кабінет директора. До 
неї добудували ще частину корпусу, 
там уже протягом багатьох років роз-
міщуються початкова школа, їдальня і 
медичний кабінет. У 1959-му збудува-
ли ще один корпус, де нині – кабінет 
праці та з окремого входу – два теплі 
туалети (їх облаштували у 2012 році). 
У 1964-му виросла ще одна будівля на 
4 класи, нині там іще й кабінет заву-
ча, учительська, кабінет завгоспа. А 
в 1995 році звели приміщення, котре 
планували використовувати як сарай. 
Але ніде було проводити уроки фіз-
культури, тому його переобладнали 
під спортивну залу. 

– Тобто спеціально збудованої 
стандартної спортзали  у нас не-
має?

– Так, і це не дуже добре. Але кла-
си у нас невеликі, перевантаження не-

має – тож для нашої потужності цього 
невеликого простору більш-менш ви-
стачає. Це ж приміщення використо-
вують як актову залу для проведення 
шкільних заходів. У школі тепло, тут 
створені всі умови для повноцінного 
навчання:  є просторий комп’ютерний 
клас на 10 комп’ютерів із сучасни-
ми моніторами, кабінет праці, їдаль-
ня, теплі туалети. Хоча зрозуміло, що 
наша школа має несучасний вигляд і 
для такого району вона повинна бу-
ти більшою. Проте школа – це не тіль-
ки стіни, не тільки будівля. Це живий 
організм, колектив. А наша школа ду-
же самобутня, сімейна. Тут навчалися 
дідусі й бабусі наших учнів, тому діти 
дуже патріотично ставляться до сво-
єї «альма-матер», до мікроклімату, 
який панує у школі. У нас дуже хоро-
ший колектив учителів – молоді, креа-
тивні, завзяті, професійні. Дехто з них 
працює не на повній ставці, бо з їхніх 
предметів не вистачає навантажен-
ня. І тим не менше, педагоги трудять-
ся, беруть класне керівництво, що-
дня приходять до дітей. Для нас дуже 
важливою є самоосвіта вчителя, адже 
час міняється і за ним має змінювати-
ся педагог, аби бути у тренді. 

– Скільки дітей у класах?
– Загалом – 202 учнів. У школі від-

крито 9 класів, хоча заклад І-ІІІ ступе-
нів, тобто одинадцятирічка, і цей ста-
тус не змінено. Просто наразі 10-го 
та 11-го класів немає. Щоби відкри-
ти 10-й, за сучасним законодавством 
у ньому має бути 28-30 учнів. Поки що 
у 9-му класі нараховується 16 дітей. 
Але є перспектива: класи у початковій 
школі мають велике наповнення, тож 
коли ці діти довчаться, є ймовірність 
відкриття 10-11 класів. До речі, стар-
ші класи у нас профільні – технологіч-
ного напряму.

– Я чула більше про фізико-ма-
тематичний або гуманітарний. 
Розкажіть детальніше про техно-
логічний напрям. Що мається на 
увазі?

– Цей напрям ми відкрили завдя-
ки великому фахівцеві, вчителю тру-
дового навчання  Людмилі Іванівні 
Заровській. Вона – відмінник освіти, 
вчитель-методист, її вихованці не раз 
посідали перші, другі і треті місця на 
всеукраїнських олімпіадах. Техноло-
гічний профіль у Людмили Іванівни – 
це народна вишивка. Вона в цій спра-
ві – великий майстер, має авторські 
програми, статті в журналах, її виши-
ванки носять навіть у Канаді. Дівчата 
освоюють школу народних традицій, 
вишивають картини, сорочки – і все 
це дуже майстерно, на високому рів-
ні. А для хлопців ми знайшли не менш 
корисний та цікавий напрям для са-
морозвитку: вони в 10-11 класах ви-
вчають автосправу і згодом отриму-
ють права. Тому коли набереться 10-
й клас, технологічний профіль відно-
вить свою роботу.

– Кожна школа має свої тради-
ції. Пам’ятаю деякі з тих, що були 
за мого навчання. Цікаво, чи збе-
реглися вони?

– Традицій ми не забуваємо. На-
приклад, уже кілька десятиліть по-
спіль восени ми приймаємо дітей у 
козачата. Логічно, що тепер це відбу-
вається на Покрову – козацьке свя-

то. Раніше учні з педагогами виїжджа-
ли на природу або виходили на стаді-
он. Кожен клас створював свій курінь. 
Готували куліш, варили козацькі стра-
ви, проводили спортивні змагання. У 
цей день учні четвертого класу всту-
пають у шкільне громадське об’єд-
нання «Козачата». Цього року ми по-
товаришували з військовою частиною 
Національної гвардії України, яка роз-
ташована на Бобровиці. І військові за-
просили наших дітей до себе. Підго-
тували свої конкурси: розбирати ав-
томати, стріляти, вдягати бронежи-
лети й каски. Усе це відбувалося на 
плацу. А потім військові приготува-
ли куліш і частували дітей. Учні були 
в захваті! Навесні є два свята: День 
цивільної оборони і День туризму. І 
до них у нас також приурочені тради-
ційні заходи. Ми виходимо в урочище 
Кривулівщина, там проводимо спор-
тивні змагання, туристичні конкурси, 
завдяки яким учні вчаться орієнтува-
тися і поводитися на природі. Після 
цьогорічних «Козачат» нацгвардійці 
виявили бажання долучитися до цьо-
го заходу також. Тому можна впевне-
но стверджувати, що всі наші тради-
ції поглиблені, розширені та збере-
жені. У нашій школі працює талано-
вита педагог-організатор Людмила 
Косенок, яка спершу закінчила фізи-
ко-математичний факультет, а згодом 
— факультет режисури Київського на-
ціонального університету театру, кіно 

і телебачення імені І. К. Карпенка-Ка-
рого. Для нас це справжня знахідка! 
Педагог готувала настільки таланови-
ті заходи, концерти, що подивитися 
на них приходять не тільки батьки уч-
нів, а й загалом мешканці Бобровиці. 

– Раніше школа щовесни відда-
вала шану пам’яті жертвам траге-
дії, що сталася в лютому 1943 ро-
ку. Тоді за допомогу втікачам із 
концтабору, що був у районі «Сі-
верянки», фашисти розстріляли і 
спалили понад 700 жителів Бобро-
виці та Новоселівки (тоді Яцево-
го). На місці, де проводилася ка-
ральна акція, нині стоїть пам’ятник 
«Скорботна мати». Кажуть, це не 
абстрактний символ жінки, а ре-
альна людина – тодішня вчитель-
ка Бобровицької школи, яку полі-
цаї спалили живцем із немовлям 
на руках… 

– Над цим пам’ятником ми три-
маємо шефство. Щороку на початку 
травня  купуємо вінок, квіти, наші діти 
прибирають територію, аби підготу-
вати це місце до проведення заходів 
на День визволення від німецько-фа-
шистських загарбників. 

– Повернуся до запитань про 
школу. Розкажіть, коли тут були 
ремонти, що зроблено, чого не ви-
стачає?

– У 2012 році ми оббили сайдин-
гом фасад центрального шкільно-
го будинку, збудували теплий туалет, 
згодом оновили фасади інших примі-
щень. Це було зроблено на кошти, ви-
ділені з міського бюджету. Нині ми хо-
тіли би повністю замінити меблі у кла-
сах. Частково вже почали це втілюва-
ти. Ми знайшли у своїх запасах залізні 
основи для парт, закупили ДСП, зро-
били стільці і робочі поверхні. Щось 
за рахунок спонсора, але й батьки та-
кож вкладали кошти. Тож частину ме-
блів зможемо замінити, але хотіло-
ся б усі. У нас у кожному класі – но-
ві сучасні дошки. Майже в усіх кабі-
нетах ми зробили підвісні стелі, регу-
лярно оновлюємо шпалери, в деяких 
класах обшили панелі дерев’яною ва-
гонкою. Хочеться, щоб у класах було 
тепло, затишно та естетично. Нині ми 
ніби у підвішеному стані: адже якщо 
нова школа будуватиметься, то який 
сенс шукати кошти для облаштування 
старого приміщення? З іншого боку – 
скільки часу Бобровиця лишатиметь-
ся без нових закладів – невідомо. 

– Де, на вашу думку, можуть бу-
ти споруджені нові дитсадок і шко-
ла?

– Територія школи № 23 досить 
велика, що дозволяє будувати, не пе-
рериваючи процесу навчання. Зага-
лом, її площа – 1,68 гектара. Окрім 
будівель є два великі спортивні май-
данчики. Для того, щоби побудувати 
два навчальні заклади, достатньо 1,5 
гектара. Тому можна було би спору-
джувати й одночасно навчати дітей. 
Громада Бобровиці дуже сподіваєть-
ся на те, що нові навчальні заклади 
будуть відкриті. Ми вдячні меру і де-
путатам міськради, котрі займаються 
цим питанням, та сподіваємося, що 
90-літній ювілей школа зустрічатиме у 
новому приміщенні.

Вікторія ГАВРИК

Ми звикли до того, що ге-
рої в Україні були колись 
– доволі давно. І в нашо-

му буденному житті поява люди-
ни, що ставала справді (неофіцій-
но) народним героєм, траплялася 
дуже зрідка. Та Революція гідно-
сті, а також російське нашестя на 
Донбас і захоплення Криму наро-
дили величезну плеяду справжніх 
героїв – як Небесної сотні, так і 
тисяч пересічних українців, котрі 
добровільно взяли зброю до рук 
та вирушили на фронт. А потім до 
них приєдналися демобілізовані, 
контрактники, волонтери, парти-
зани, підпільники тощо. 

Кажуть, що бідою українців є 
коротка історична пам’ять. Уже 
й нині складається враження, що 
так воно і є насправді – війна вже 
стала буденністю. Не так і бага-
то людей нині урочисто зустріча-
ють наших бійців, які прибувають 
додому на короткий відпочинок із 
фронту. А скільки скандалів май-
же щодня буває навіть через без-
коштовний проїзд учасників війни 
у громадському транспорті. При 
цьому більшість пасажирів тільки 
спостерігає за цим. Якщо чесно – 
дуже соромно за всіх нас.

Тому, побувавши на презен-
тації двох перших книжок історій 
українських героїв (вони мають 
назви «Побратими» і «Відчайду-
хи»), яка урочисто відбулася в бі-
бліотеці імені Короленка, вкотре 
впевнився: ми не тільки вистоїмо 
та переможемо. Ми нікого, нічого 
й ніколи не забудемо!

У читальній залі бібліотеки зібра-
лося чимало люду – яблуку ніде було 
впасти. Деякі міські журналісти спо-
стерігали за дійством, сидячи на під-
лозі. На стіні показували реальні фото-
графії з передової, звучали патріотичні 
пісні й узагалі – була якась (а це рідко 
трапляється) гарна хвилююча атмос-
фера. Тим більше, що на презентацію 
завітали й герої цих справжніх фронто-
вих історій, що їх ми дуже рідко бачимо 
як на телебаченні, так і в кіно.

Як розповів присутнім головний 
редактор журналу «Військо Украї-
ни» полковник Валентин Бурячен-
ко (в недалекому минулому – черні-
гівський журналіст), «Побратими» та 
«Відчайдухи» – наслідок творчої пра-
ці колективу їхнього журналу «Вій-

сько України» й дописувачів. «По-
над два роки ми збирали ці матері-
али, упорядковували їх і готували до 
друку. Про відважних та завзятих чо-
ловіків розповідається в цих книгах. 
Держслужбовці, робітники, вантаж-
ники, вчителі, фермери... Усі вони 
різні. І, можливо, ніколи не зустріли-
ся би в цьому житті, не одягли б од-
нострій, не спали би в одному блін-
дажі, не їли б із одного казанка, не 
стали би побратимами – якби не по-

клик Батьківщини, над котрою нави-
сла біда. Вони залишили свої сім’ї та 
справи. Вони єдині у своєму праг-
ненні захистити Україну, а значить – 
мобілізовані бути сильними, мобілі-
зовані бути патріотами, мобілізовані 
бути героями.

Ризикуючи життям щомиті, во-
ни боронять Україну, жінок, дітей, 
старих і вважають це своїм святим 
обов’язком. Вони мають те, чого не 
купиш у російських військторгах, – 
патріотизм та хоробрість. Сьогодні 
деякі з них лікують свої рани, але на-
віть страшний біль і неймовірна ту-
га за домівкою не вплинули на їхнє 
прагнення повернутися до бойових 
побратимів, аби продовжити важли-
ву справу», – підкреслив Валентин 
Буряченко.

Серед героїв книги чимало й ви-
хідців із Чернігівщини. «Це історія і 
про Юрія Літковця, капітана 3-го ран-
гу, нашого легендарного розвідни-

ка. І про Олександра Василенка – ко-
лишнього сержанта «Грифона», який 
вивозив людей із Дебальцевого. Ду-
же багато історій чернігівців. Це й 
перша танкова бригада. Це й Ігор 
Трохимець, який пережив жахи по-
лону. Це й наші легендарні танкісти 
Іван Ждан та Анатолій Скритський, 
які знищили Путилівський міст, тех-
ніку батальйону «Сомалі» і склад боє-
припасів» – розповів далі Валентин 
Буряченко.

Що примітно, всі нариси написа-
ні про тих воїнів, котрі, пройшовши 
горнило боїв, залишилися живими. 
Тим, хто загинув, присвячений окре-
мий розділ. Крім того є розділ листів 
дітей (школярів) незнайомим воїнам 
на фронт. 

На цій презентації були присут-
ні й безпосередні учасники військо-
вих дій, серед яких і легендарний 
атовець, кавалер орденів Богда-
на Хмельницького та «За мужність» 
Юрій Літковець. І Олександр Васи-
ленко. І В’ячеслав Крючков. Воя-
ки не були багатослівними, але було 
зрозуміло:  вони вважають такі книги 
надзвичайно важливими. Адже там 
– правдиві історії про війну. Які не-
обхідно знати всім, особливо моло-
ді. Підростаюче покоління має розу-
міти, що відбувається на східних ру-
бежах країни.

Військові журналісти продовжу-
ють збирати матеріали про геро-

їв війни. Зокрема, третю книгу вони 
обіцяють присвятити участі в антите-
рористичній операції жінок, їхній від-
вазі й самовідданості.

Автори видань та учасники вій-
ськових дій на Донбасі сподівають-
ся, що після виходу у світ книги не за-
лишать байдужими читачів, зміцню-
ватимуть віру в незламну силу укра-
їнців.

«Побратими-відчайдухи» – не-
комерційне видання, а тому наклад 
трошки більше, ніж у 1000 примірни-
ків, розійдеться бібліотеками. Елек-
тронну версію книги про українських 
героїв сьогодення можна перегляну-
ти на сайті журналу.

Якщо ж наші читачі та перед-
платники виявлять бажання поба-
чити ці історії на шпальтах «Дес-
нянської правди» – ми це обов’яз-
ково надрукуємо. Адже в цих на-
рисах насправді багато такого, що 
мало де можна почитати й мало де 
побачити.

А країна повинна знати своїх 
справжніх героїв!

Олександр ШИЛО

Уклін вам, воїни!

«ПОБРАТИМИ» Й «ВІДЧАЙДУХИ»... 

Про те, що Сновський районний вій-
ськовий комісар підполковник Ігор 
Володимирович БАТЮК – достой-

на людина, мені стало відомо раніше особи-
стого знайомства – про це яскраво засвідчи-
ла велика дошка пошани на вході до будинку 
райдерж адміністрації.

– Бажаю здоров’я, пане підполковнику! 
Розкажіть хоча би дещо про ваші робочі будні.

– Ви знаєте, що у нас нині особливий період 
у державі і всі військові комісаріати наготові, аби 
відбити збройну агресію, тому єдине, що можу 
розповісти, – що наше оперативне командування 
«Північ» формує три основні бригади на базі бо-
йових військових частин. Отже, на території Чер-
нігівської та Сумської областей іде їх доукомплек-
тація, в першу чергу – військовослужбовцями за 
контрактом. До речі, служити за контрактом хлоп-
ці йдуть охоче, адже платять там нормальні гроші, 
і наш Щорський район виконав завдання по при-
зову в повному обсязі.

Крім того, за загальновідомими тенденціями 
забезпечення обороноздатності України, ми ви-
конуємо формування загонів оборони, які на ви-
падок введення воєнного стану могли би на міс-
цях підтримувати обороноздатність територій 
держави.

– Розкажіть, яким чином склалася ваша осо-
биста військова доля.

– Я закінчив школу та вступив до Калінінград-
ського вищого училища інженерних військ, через 5 
років у званні лейтенанта був направлений до Ки-
ївського військового округу, де мене розподілили 
в окремий інженерно-саперний батальйон міста 
Шостки. Там став командиром взводу мінних за-

городжувачів, потім – командиром роти, а з часом 
на базі батальйону сформувався 66-й інженер-
ний полк, де я дослужив до заступника начальника 
штабу. Займався розмінуванням і знешкодженням 
вибухонебезпечних предметів на території Сум-
ської та Чернігівської областей.

 Затим наш полк розформували, тому прохо-
див службу у військкоматах Щорса, Городні, Нов-
города-Сіверського. Відтак повернувся до рідного 
міста. І ось уже три роки служу у Сновському ра-
йонному військкоматі. Минулого року брав участь 
у АТО на території Луганської області.

За результатами перевірки 2015 року наш вій-
ськовий комісаріат зайняв перше місце в області 
за показниками бойової, мобілізаційної готовності 
та за призовом.

– Що можете сказати про нинішній стан фі-
зичної готовності призовників?

– На жаль, молодь допризовного віку у нас 
слабка – можливо, через особливу екологічну си-
туацію нашого краю, а може, це взагалі характер-
но для держави. Минулі роки, наприклад, на вій-
ськову приписку ставало більше двохсот боєздат-
них хлопців, а тепер удвічі менше. Крім того дуже 
багато призовників мають серцево-судинні й кіст-
кові захворювання. 

– Напевно, не забуваєте і ветеранів району?
– Звичайно. На всіх заходах – День захисника 

України, День визволення Чернігівщини – ми вша-
новуємо наших ветеранів. Створили спілку вете-
ранів-учасників бойових дій, до якої увійшло вже 
близько 100 осіб, а в районі маємо більше 200  
учасників АТО.

– Чи є у вас особисті нагороди?
– Я не люблю цим хизуватися. 

Але, як виявилося згодом, Ігор Володимиро-
вич має численні нагороди, наприклад, «За бездо-
ганну службу», подяку від Кабміну та Прем’єр-мі-
ністра.

Ігор ГІЛЬОВ 

Військовий комісар Сновська воював на Сході країни

Скарбниця української культури

Смійтеся на здоров’яСмійтеся на здоров’я

Коли до нашої редакції заходить Олексій Брик, 
одразу хочеться усміхнутися. Бо Олексій Гри-
горович, незважаючи на поважний вік, завжди 

життєрадісний і не обділений почуттям гумору. Жоден 
візит цього добродія не обходиться без свіженького 
анекдоту. А знає їх Олексій Григорович силу-силенну.

А коли так – то наві-
що добру пропадати? Ліп-
ше упорядкувати все те й 
видати книжку. Сказано 
– зроблено. «Смійтеся на 
здоров’я» – це й побажан-
ня від Олексія Брика, і на-
зва нової книжки, де зібра-
но анекдоти й жарти різ-
них народів. Олексій Гри-
горович постарався на 
славу: тут і непереверше-
ний одеський гумор, яко-
му присвячено дві чверті 
нового видання, й анекдо-
ти про сімейні стосунки та 
кумедні ситуації в лікарнях, 
у транспорті, в аптеках то-
що. І як же обійтися без ве-
селих історій про роман-
тичних французів, диваку-

ватого чукчу, хуліганистого Вовочку та гарячих кавказців? 
А «на закуску» – жарти від відомих людей. Виявляється, 

знамениті філософи, композитори, науковці, письменники 
теж мали неабияке почуття гумору і при нагоді вміли чудово 
його продемонструвати.

Застереження: книжка – «з перчинкою». Тож дітям чита-
ти не рекомендуємо. А от дорослим – будь ласка. Адже упо-
рядник нової збірки щиро сподівається, що анекдоти й жар-
ти, зібрані у новому виданні, покращать психологічний стан 
та настрій читачам і допоможуть подолати напади депресії. 
Отже – читайте і смійтеся на здоров’я!

Лана СВІТКО

Щойно видано
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29 листопада відбулися урочистості з нагоди 120-річчя однієї із перлин міста на 
Десні – Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського.

 
 Заснований у листопаді 1896 ро-

ку на основі колекції відомого громад-
ського діяча, благодійника і збирача 
українських старожитностей Василя 
Тарновського-молодшого, музей про-
йшов складний шлях становлення й 
утвердження, ставши добре знаним в 
Україні осередком науки, історії та сим-
волом Придесення.

Привітати колектив музею з річни-
цею заснування прибули численні гості, 
науковці, історики, краєзнавці, колеги, 
представники влади і громадськості.

Неоціненною справою відроджен-
ня багатовікових традицій духовності 
й народної пам’яті, збереження і при-
множення історико-культурної спад-
щини Чернігівщини назвали виступа-
ючі внесок наукових співробітників му-
зею на чолі із директором Сергієм Ла-
євським.

 За багаторічну сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм та з нагоди свя-
та почесні грамоти й відзнаки обласної 
ради отримали завідувач відділу науко-
во-методичної роботи Валентина Луць-
ко, завідувач відділу науково-освітньої 
роботи Наталія Самохіна, заступник 
директора з адміністративно-госпо-
дарської частини Олена Троянчук.

 На завершення урочистостей учас-
никам заходу були презентовані науко-
ві видання.

Фоторепортаж 
Віктора КОШМАЛА

ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕЄВІ ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕЄВІ 
ІМЕНІ ТАРНОВСЬКОГО – 120 РОКІВІМЕНІ ТАРНОВСЬКОГО – 120 РОКІВ
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