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Біль не відпускає...  

Україна не раз піднімалася з колін. 

Побита та нездоланна для ворогів сво-

їх вона йшла  під кулі, щоб захистити 

всіх своїх дітей. Терновим шляхом 

дійшла Україна до сьогоднішніх днів. 

Здавалося, усе скінчилося, давно 

минуло й більше ніхто не пройде шля-

хом тих кривавих доріг. Та не так зда-

валося, як, на жаль, сталося.  

30 листопада в Києві на Майдан 

вийшли сотні молодих студентів, які  

щомиті підкреслювали мирний харак-

тер своєї акції.  Злочинна влада вчини-

ла замах на мирний протест і на декла-

ровані цими молодими людьми загаль-

ноєвропейські цінності.  Десятки про-

тестувальників були по-звірячому по-

биті та у важкому стані були доставле-

ні до лікарень, а доля багатьох із них 

не відома й до сьогодні. 

Шоковані подіями сотні ти-

сяч українців вийшли на Май-

дан, вимагаючи покарання вин-

них у побитті студентів та відс-

тавки злочинної влади. Підтри-

мка мітингувальників зростала. 

Замість того,  щоб мирно врегу-

лювати ситуацію, 18 лютого 

влада на чолі з Президентом В. 

Януковичем віддала злочинний 

наказ: зробити «зачистку» Май-

дану, застосовуючи водомети, броне-

транспортери та вогнепальну зброю. 

Постріл, другий, розірвалася тиша - і 

нестерпний біль… Кров, вогонь, 

стрілянина на ураження… Знову 

смерті, поранені, покалічені жінки...    

Хіба саме це заповідали нам 

прадідусі, відстоюючи мир під час Ве-

ликої Вітчизняної війни? 

Нас намагалися знищити за бажан-

ня мати людську гідність і самим оби-

рати своє життя. Настав той час, коли 

кожен українець мав зробити вибір: 

або ти станеш рабом, або будеш віль-

ною людиною та житимеш у вільній 

державі.  

Майдан рік тому переміг, а коли 

Україна переможе на Сході? Чому 

продовжується братовбивча війна? 

Хто відповість за обірвані життя? 

   Харитонов Олксандр, 9 клас 
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Наші зустрічі        

Інформаційні війни. Хто ми? 

Жертви, учасники чи перемож-

ці? Саме на ці питання намага-

лися дати відповіді співробіт-

ник СБУ, полковник Омельчен-

ко О.А, учасник дій у зоні АТО 

та співробітник СБУ, професор 

НТУУ «КПІ», полковник Кудін 

Антон Михайлович уч-

ням 9 класу під час 

зустрічі в гімназії 

«Ерудит». Діти отри-

мали змістовні відпові-

ді на питання щодо 

майбутнього України. 

 ДІТИ ПРОТИ ВІЙНИ! 

Чому ми прагнемо миру 

А й справді, чому люди прагнуть ми-

ру? 

Кожна людина без виключення хоче 

бути щасливою, хоче створити сім'ю. 

Головною умовою цього є мир та злаго-

да в країні.  

Та хіба може людина бути щасливою, 

якщо відбуваються воєнні дії та гинуть 

люди?  Чи можуть бути щасливими жи-

телі Луганська та Донеччини? Там що-

дня лунають постріли, вибухи…  

Люди змушені залишати свої домів-

ки, своє майно та їхати світ за очі, аби 

зберегти своє життя та своїх дітей. Вони 

прагнуть, щоб повернувся мир.  

Та не лише вони цього бажають. Ма-

тері синів, які беруть участь у бойових 

діях, діти батьків, які загинули в зоні 

АТО, моляться, щоб мир повернувся в 

Україну. 

Я сподіваюся, що такий день настане 

дуже скоро! 

        Вінокур Анастасія, 7-А клас 
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Зустріч із солдатом 

13 лютого 2015 року, напередодні 26 річ-

ниці виводу військ із Афганістану, учні  7-А 

класу зустрічалися з колишнім воїном-

інтернаціоналістом, а зараз учасником АТО 

Суховим Олексієм Петровичем. На цю зу-

стріч   його   запросила куратор класу Ко-

рень Л.О., яка навчалася з Олексієм Петро-

вичем у 229 школі нашого району. 

Куратор  розповіла, що Олексій ще зі шкі-

льних років готувався до служби в десант-

них військах.  

УЧ: Як   ви  готу-

валися в школі до 

служби в армії? 

О.П.:  На уроках 

НВП  ми в 9-10 кла-

сах займалися стройо-

вою підготовкою, 

збирали та розбирали 

зброю, навчалися  на-

давати першу медич-

ну допомогу, стріляли в шкільному тирі. Ці 

знання полегшили початок моєї служби.  

 1986 року я потрапив до десантних 

військ, проходив строкову службу  в ДРА  

Кабульського батальйону, знаходився там до 

лютого 1986 року. Був порaнений, контуже-

ний, лікувався в шпиталі. Пам’ять поверта-

лася повільно, але мені допомагали однопол-

чани, друзі, родина. Повернувся до мирного 

життя, хоча було дуже важко. 

УЧ: У яких бойових діях у зоні АТО Ви 

брали участь? 

О.П.: Для мене все починалося з Майда-

ну, де я та колишні воїни–афганці організу-

вали батальйон самооборони. Потім  лікарі 

допустили до служби - і я став до лав баталь-

йону добровольців у Слов'янську. Допома-

гав організовувати розвідку, навчав молодь 

діям під час боїв, у «секретах», ходив у роз-

відку. Брав участь у боях під Артемівськом, 

Пісками.  Був  поранений та отримав конту-

зію, знову лікувався. Зараз допомагаю воло-

нтерам у складі батальйону Національної 

гвардії Кульчицького.  

УЧ: А де Вам було важче  - у Афганістані 

чи в АТО? Чому? 

О.П.: Звичайно,  що в Афганістані, бо ми 

були молодими та недосвідченими, занадто 

самовпевненими. Але  

ми виконували інтер-

національний обов'я-

зок  у чужій країні. 

Зараз на Сході нашої 

країни теж  усе не так 

просто – ми на своїй 

землі й стріляти проти 

своїх братів–слов’ян 

теж важко. Ми захи-

щаємо  Батьківщину, її 

незалежність та недоторканність території. 

Відповідаємо  на численні бойові дії з боку 

сепаратистів, хоча зайвий раз намагаємося 

не стріляти, домовляємося, якщо це можли-

ве. Як казав князь Олександр Невський:  

«Хто з мечем до нас прийде – той від меча й 

загине!» Сподіваємося на мирне вирішення 

цього конфлікту. 

     Зустріч пройшла дуже швидко, у дітей 

залишилися ще особисті питання, які вони 

задавали після зустрічі. Олексій Петрович 

пообіцяв нашим учням, що при нагоді заві-

тає ще не один раз. 

Учні подарували  бійцю символічний по-

дарунок – синьо-жовтий браслет, який вони 

зробили своїми руками. Подякували за ціка-

ву зустріч. 

        Корень Дар'я, учениця 7-А класу 

ГЕРОЇ СЕРЕД НАС 
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ЛИСТ СОЛДАТУ 

      Дорогий солдате! 

Перш за все, я дуже хочу подякувати 

тобі й твоїм побратимам за  те, що  

зберігаєте мир та спокій на нашій Бать-

ківщині! Щиросердечне спасибі!  

Сьогодні ви захищаєте східні кордо-

ни нашої неньки – України. Проте в той 

же час ви захищаєте  наш із вами рідний 

край, зберігаючи суверенітет і незалеж-

ність держави України.  

Ми  вас дуже поважаємо та вдячні  за 

непідкупну мужність, сміливе рішення -

боронити Вітчизну. 

Я хочу побажати вам міцного здо-

ров’я, залізної витримки, чистого неба 

над головою, повернутися живими та 

неушкодженими, якнайшвидше поба-

читися з рідними та близькими. У вас  

попереду ще ціле життя! Бажаю вам пе-

ремоги, нехай Бог скрізь і завжди бере-

же вас: у боях і повсякдень! Я вірю, що 

ми разом будемо жити в найкращій у 

світі країні, нашій із вами Батьківщині – 

Україні під мирним небом, про яке ми 

всі так мріємо! 

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 

Із глибокою повагою й  

безмежною подякою 

учениця 9 класу Кірик Діана 
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Лист воїну 

   Пише    тобі     учениця    9 класу   з 

м. Києва. Я хочу від щирого серця по-

дякувати за твою мужність та витримку. 

Сьогодні саме ти є прикладом для ба-

гатьох українців, а особливо для мого 

покоління. Я пишаюся твоїм подвигом. 

Твій патріотизм надихає нас. Я вва-

жаю, що саме такі сміливі люди мають 

не лише боронити свій рідний край, а й 

бути оплотом його майбутнього. 

Своїм листом хочу підняти тобі 

настрій, поділившися своїми думками, 

які з’явилися в мене. Учора я прочитала 

одну фразу: «Чи не задумувалися ви, що 

всі ми дивимося на той самий місяць, 

яким милувався Шекспір, Клеопатра?» 

Тепер я над цим розмірковую. Здається, 

у цій цитаті є доля правди. Дійсно, ми 

всі приходимо у світ, який є один для 

всіх, але тільки цілі та вподобання  в 

нас різні. Водночас нас щось спільне 

об’єднує. Я гадаю, що кожен мріє бути 

щасливим та насоло-

джуватися життям із рі-

дними людьми.  

Мені нещодавно прис-

нився сон, що війна за-

кінчилася й знову запа-

нував мир. Так і буде! Я 

щодня  молюся за кож-

ного з вас. Усе буде доб-

ре! 

Із повагою Юля Комісарчук 

 

Лист солдату 

          Чорне небо, закри-

вавлена земля, 

розгромлені са-

ди, будинки…  

Таку страшну картину життя до-

водиться бачити тобі, дорогий 

наш захиснику!  

         Я пишу тобі, солдате, і не знаю, 

хто ти, звідки ти. Але знаю, що  саме ти 

зможеш захистити мене від страшного 

ворога. Не відступай! Не покидай надії 

на щасливе й радісне май-

бутнє без війни й супере-

чок. Вернися! Вернися 

живим і здоровим! Я тебе 

чекаю! Ми тебе чекаємо! 

       Підгорна Дарина,10 клас 



 

 

Я українець!      

Доброго дня, мене звати Назарчук 

Дмитро. Я учень  11 класу гімназії 

«Ерудит» м. Києва. Сьогодні я б хотів 

трішки поговорити про патріотичне ви-

ховання в Україні.                                                                     

   Перш за все, давайте визначимося з 

тим, що собою являє дане поняття.  

Патріоти́чне виховання — планомірна 

виховна діяльність, спрямована на фор-

мування у вихованців почуття 

патріотизму, тобто доб-

рого відношення до Бать-

ківщини. Таке виховання 

включатиме розвиток 

любові до Батьківщини, 

національної самосвідо-

мості й гідності; дбайли-

ве ставлення до рідної 

мови, культури, тра-

дицій; відповідальність 

за природу рідної країни; 

потребу зробити свій 

внесок у долю Батьків-

щини; інтерес до міжнаціонального 

спілкування; прагнення праці на благо 

рідної країни, її народу. Наголошувати 

на патріотизм, патріотичні почуття по-

трібно як в сім'ї та школі, так і в держав-

них і громадських організаціях. В.О. Су-

хомлинський наголошував, що патріо-

тичне виховання - це сфера духовного 

життя, яка проникає в усе, що пізнає, 

робить, до чого прагне, що любить і 

ненавидить людина, яка формується. 

  Безумовно, події, що відбулися в 

2014 році, не можуть залишити бай-

дужими когось із українців. Прикро, але 

в такий важкий час для нашої Батьків-

щини саме негаразди об’єднали нашу 

націю. Надзвичайно популяризувалася 

українська символіка. Розмовляти 

українською мовою і саме поняття 

патріотизму стало «модним».  

Я  хотів би звернутися до тих, хто не 

виявляв любові до України 

раніше: де ж ви були до 

Євромайдану? Невже лише 

тоді, коли більшість людей 

виявляли небайдужість до 

долі України, це мотивува-

ло  вас більше шанувати 

свою національність і по-

ходження? Чому ви не ви-

являли свого патріотизму 

раніше? Я веду до того, що 

не потрібно бути україн-

цем ситуативно. Не забувайте,  що ви 

народилися в цій державі, зростаєте,  ви 

живете  тут і зараз.  

Якщо ж ви їдете за кордон - не сором-

теся казати, що ви з України. Популяри-

зуйте нашу культуру.  Залишайтеся 

українцем незалежно від ситуації. Бать-

ківщина в нас одна, то ж шануймо її по-

всякчас! 

            Назарук Дмитро, 11 клас  
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          Чи потрібна нам 

 єдина Україна 

 Питання єдності України для нас у 

цей неспокійний час є актуальним. 

 22 січня - День соборності України. 

23 роки тому люди взялися за руки й 

утворили єдиний живий ланцюг, який 

символічно об'єднав Україну. Тоді 

українці  хотіли отримати власну дер-

жаву, а зараз ми бажаємо її зберегти. 

Минулої весни, коли розпочався на-

ступ на Донбас, країною прокотилася 

хвиля акцій під загальним лозунгом 

"Україна єдина". Люди вірили у свої 

сили та думали, що все зміниться на 

краще.  

 В Україні нова влада, проводять-

ся реформи… Важко судити про їх 

ефективність, але нескінченна війна 

п'є нашу кров. Матері, дружини, ді-

ти відправили на війну своїх чолові-

ків, батьків, синів, але вони не зна-

ють, чи повернуть-

ся солдати живи-

ми. Кожен день 

очікування кінця 

війни - для них не-

наче тортури.  

 Політика стала 

частиною нашого 

життя, наче тон-

кою павутиною 

вплелася у свідо-

мість. Хтось ві-

рить у щасливе 

майбутнє України, 

хтось хоче скинути Президента, хтось 

бажає втручання Росії, утворення но-

вого СРСР, а декому взагалі все одно. І 

вся країна кипить. Брат іде на брата.  

 І де ж у таких умовах зберегти бо-

дай краплю патріотизму. Більшість 

тих, хто ще навесні себе називав патрі-

отом, скаржаться на своє жахливе жит-

тя або сидять, склавши руки.  

 Не можна падати духом, ми повинні 

об'єднатися заради порятунку нашого 

квітучого краю. Світле майбутнє вже 

не за горами. Слава Україні! 

                        Новікова Любов, 11 клас 



 

 

                 Реквієм за героєм 

Найбільше всього  на світі він любив роби-

ти когось щасливим: обожнював кохану дру-

жину Оксану, «душі не чаїв» у своїй донечці-

красуні розумниці Юлії, мріяв, як закружляє з 

нею у вихорі випускного вальсу;  із особливим 

натхненням допомагав навчитися читати май-

бутній першокласниці Дар’ї  і з трепетом 

очікував народження Богом даної Марії. По-

при всі справи, є ще одна, невідкладна й важ-

лива, - відвідати батьківську оселю, де чекає 

незрадливе  серце матері, що б’ється в унісон 

із серцем такого дорослого й успішного сина, 

адже скільки багато потрібно розповісти, 

поділитися, вирішити… Сильним чоловічим 

плечем підтримати змарнілого й чомусь тако-

го вразливого останнім часом батька, спитати 

про те, що наболіло. Можливо, саме зараз ста-

ренькому так необхідна синівська щира по-

смішка й бездоганна фраза: «Усе буде добре й 

не інакше, ми ще повоюємо, батьку!» Він 

завжди так поспішав жити: хотів  багато 

встигнути, здійснити безліч добрих справ. А 

тут, як на біду, не відповідає телефон кращого 

бойового побратима з тієї страшної зони, ля-

каючи мертвою тишею. Можливо, він потре-

бує  термінової допомоги, адже скільки 

мріялося разом, планувалося, обговорювало-

ся… 

Трагічна вереснева ніч жорстоко розтерза-

ла світлу й чисту душу українського офіцера 

старшого лейтенанта Національної гвардії 

Ощепкова Олексія Вікторовича. Співчуваючи  

пекельному болю, Всевишній узяв його у свій 

почесний  Небесний легіон… І ось уже Божий 

янгол співає йому вічну колискову. 

Здригнулося в цю криваву ніч серце ма-

тері, не спалося коханій  дружині Оксані, про-

кинулася від жахливого сну  улюблена донька 

Юлія, заплакала маленька Дар’я, зіщулилася 

беззахисна, ще не народжена  Марія…Вони 

всі так потребували  його сильних і надійних 

плечей… 

Він мав полум’яне серце, не байдуже до 

людського горя; сильну руку, здатну голубити 

дорогих людей і приборкати підлість і зраду 

ворога; пильне око, що вдивлятиметься в май-

бутнє й до нього примірятиме теперішнє. А 

ще не дасть нам, живим, забути дорогу ціну 

життя, омиту кров’ю кращих синів, прониза-

них болем рідних. 

Невимовна журба, чорна печаль, смуток 

огортає  холодним розпачем душу під час 

страшного останнього маршруту, осипаного 

пелюстками троянд.  Плачуть небеса дрібними 

поодинокими сльозами під звуки трагічних 

нот Моцарта. Реквієм… Пам'ять… Навіщо, 

Господи, ти забираєш кращих?! 

Сходило сонце, усміхалися промені дале-

ким горам і спокійним лісам, народжувався 

новий день. Його щира  усмішка залишилася в 

шепоті листя, яке ось-ось розпуститься яскра-

вою  зеленню. Його безмежна турбота - у про-

холодній руці на чолі улюбленої та єдиної 

дружини Оксани під час пологів; він став кар-

тою, за якою прямує одинадцятикласниця кра-

суня Юлія; він - кристалик у сльозі  маленької 

Дар'ї; на нього так схожа крихітна щойно 

народжена донечка Марія… Життя продов-

жується, кожна людина народжується, щоб 

бути неповторною, унікальною, особливою, 

щоб виконати свою місію.  

Конопля Т.Г., куратор Ощепкової Юлії 
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Герої не вмирають 

Остання війна пронесла-

ся кривавим вихрем  

Україною  в ХХ столітті 

– Велика Вітчизняна 

війна. І нині ми вшано-

вуємо героїв того часу. 

Сучасний світ не має 

права забути про це. 

Минуле – це історія, без неї немає май-

бутнього. 

Проте, що ми бачимо зараз у ХХІ 

столітті? «Історія повторилася», - із жалем 

говорить кожна людина нашої країни. Шіст-

десят дев’ять років Україна жила в мирі. 

Звичайні люди вийшли на мирний мітинг на 

Майдан Незалежності в Києві. Народ хотів 

кращого життя – у Європу. Але в більшості 

чиновників  замислили далеко не «мир», то-

му сталося жахливе – міліція напала на без-

збройних людей! Українці ж виступили з ак-

ціями протесту проти свавілля. Ішли місяці, 

загиблих ставало все більше і більше. Де-

яким же українцям, на мій погляд,  повинно 

бути соромно за те, що вини залишилися 

осторонь. Повага громадянам інших країн, 

які померли за волю України 

- вірмен Сергій Нігоян, біло-

рус Михайло Жизневсь-

кий… Люди віддали власне 

життя, щоб у нашій країні 

були відстоєні права.  

Як казав видатний істо-

рик та політичний діяч Ми-

хайло Грушевський: «Біда 

України в тому, що нею ке-

рують ті, кому вона не по-

трібна». Це вислів, який був 

актуальний близько ста 

років тому, став значимим і 

в наші дні. Потрібно, щоб чиновники цікави-

лися інтересами народу, а не своїми осо-

бистими.  

Минув рік із часу кривавих подій на 

Майдані, ще жахливіше ми спостерігаємо 

зараз на Сході України. На території Донець-

ка та Луганська йде війна…  

 Прокинувшись, ми  чуємо погані новини 

про бідних мирних людей, які ні в чому не 

винні, але щодня потерпають від смертонос-

них снарядів. Навіть маленькі діти, які не 

встигли побачити світ, знають, що таке 

війна. Ця війна негативно впливає на дитячу 

психіку. А скільки малят залишилися сиро-

тами… 

Події на Майдані, на Сході показали, що 

герої серед живуть нас, їх багато! Насампе-

ред, це воїни нашої держави, що захищають 

нас та рідний край. Завдяки ним ми більш 

спокійні, але не покидає голову думка, що 

всі ці жахливі події ще відбуваються в нашій 

країні.  

Я вважаю, що з таким народом наша дер-

жава не пропаде! Герої не вмирають, умира-

ють вороги! Слава Україні! 

         Сандуляк Артем, 7-Б клас 
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Герої не вмирають… 

Душу розривають слова з жалобного гімну 

Майдану: 

Мамко ж моя, не лай мені. 

Мамко ж моя, не лай мені. 

Гей, залаєш ми в злу годину, 

Залаєш ми в злу годину. 

Сам не знаю, де погину, 

Сам не знаю, де погину. 

Герой Небесної Сотні, активіст Євромайдану, 

студент архітектурного факультету Київського 

національного університету будівництва й архі-

тектури  Олександр Плеханов загинув на бари-

кадах від пострілу снайпера під час бойових дій 

на Майдані Незалежності  в центрі 

Києва 18 лютого 2014. 

  18 лютого, близько 15.00, Сашко 

вийшов із дому. О 18.00 зателефо-

нував додому та повідомив, що з 

ним все гаразд і через дві години він 

повернеться. Саме в цей час розгор-

талися найзапекліші бої в центрі 

Києва між повсталими людьми та 

силовими підрозділами бійців, під-

контрольними владі. О 20.00 його мама сама 

зателефонувала, але на дзвінок відповів волон-

тер, який саме в той момент виносив його з-під 

куль. Чоловік встиг сказати, що Сашко у важ-

кому стані та, що він несе його до Будинку 

профспілок. Пізніше на місце подій прибули 

лікарі та відвезли  пораненого до міської лікар-

ні № 17, куди прибули його мама та сестра. Де-

який час медики боролися за життя Сашка, але 

після операції стало зрозуміло, що його пора-

нення несумісне з життям, і врятувати його бу-

ло не можливо.  

  Олександр Плеханов народився  

7 березня 1991 року та виріс у старовинній час-

тині Києва — на Подолі, де за спогадами його 

рідних, мирно вживалися представники бага-

тьох національностей, зокрема українці, євреї, 

росіяни та інші. Його батьки — службовці. Ро-

дина Сашка має російське, українське та поль-

ське коріння. Із раннього дитинства він виявляв 

неабиякий потяг до творчості, зокрема до конс-

труювання. У 1998 році пішов у перший клас  

гімназії № 19 м. Києва.  

Ріс надзвичайно самостійною дитиною, зма-

лечку був упевнений, що стане архітектором. 

Художній хист розвивав самостійно, шкодував, 

що не довелося вчитися в художній школі, хоча 

це зовсім не завадило йому після курсів успіш-

но вступити у 2009 році на архітектурний факу-

льтет Київського національного університету 

будівництва та архітектури. На-

вчаючися в університеті, захопив-

ся скульптурою. Мама Сашка зга-

дує яскравий епізод під час його 

роботи над дипломом у січні 2014 

року, коли він замість наукової 

праці несподівано почав ліпити 

фігуру звіра. На зауваження від-

повів — звір є алегорією на украї-

нський народ: «Він має осмисле-

ний погляд і вже вислизає зі своєї шкіри стра-

ху. Усвідомлює себе, розуміє свою силу й го-

тується зробити останній ривок — щоби підве-

стися, встати». На запитання мами, чи є у цього 

звіра можливість і час, щоб встати, відповів: 

«Якщо і є, то дуже мало. Але він теж це ро-

зуміє. Бо цей звір живе в кожному з нас». 

(Записано зі слів сестри). Наразі ця незакінчена 

скульптура зберігається у мами загиблого.  

Рівно через день після загибелі Олександр 

Плеханов мав отримати диплом бакалавра. 

  Час летить швидко, та не зітруть роки із 

пам’яті щиру, чуйну і талановиту людину, 

справжнього друга Сашка Плеханова. Ми 

завжди пам’ятатимемо героїв!!!  

Ілля Павлік, 11 клас 

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ 



 

 

Heroes Remain Alive  … 
Our hearts are just torn by the lyrics of Mai-

dan’s sorrowful hymn : 

The duckling is floating over the Tysa... 

The duckling is floating over the Tysa... 

Don’t rail at me, Mummy dear, 

Where the death will meet me, isn’t clear... 

  The Heavenly 

Hundred hero, the ac-

tivist of Euromaidan, 

the student of Kyiv 

National University of 

Building and Architec-

ture Alexander Plek-

hanov was killed by a 

sniper in the centre of 

Kyiv on the 18th of 

February in 2014. 

  On that day 

Sashko left his house 

about 3 p.m. At 6 p.m. 

he called home and 

said everything was all 

right and he would 

come back 2 hours lat-

er.  At 8 p.m. Sashko’s 

mother phoned her son 

but a volunteer an-

swered. He said that 

Sashko was in a bad 

condition and just at 

that moment being carried to 

the Trade Union House. After that doctors came 

there and took mortally wounded Sashko to Hos-

pital No.17. Although medical workers had been 

fighting for Sashko’s life for some time, after-

wards they understood his wound and his life 

were incompatible.  

 Alexander Plekhanov was born on the 7th of 

March in 1991 and grew up in the ancient part of 

Kyiv- Podil. His parents were employees. The 

family combined Russian , Ukrainian and Polish 

roots. Since childhood Sashko had revealed a spe-

cial gift for creative work, design in particular. In 

1998 he went to school and became a pupil of the 

first form of Kyiv Gymnasium No.19.  

  Sashko grew up a self-dependent child and 

was sure to become an 

architect. He devel-

oped that gift by his 

own and later regretted 

not having studied at 

the art school though it 

did not prevent him 

from entering the uni-

versity successfully. 

During his studying 

there Sashko became 

keen on sculpture. The 

hero’s mother remem-

bered a bright episode 

during her son’s work 

over the diploma in 

January in 2014 when 

Sashko started sculp-

turing an animal in-

stead of his scientific 

project. Being asked 

about it Sashko ex-

plained that the 

Ukrainian people like 

the animal tried to climb out 

of their skin of fear and stand on their own feet.  

  Nowadays that unfinished sculpture is at his 

mother’s.   

 A week later after his death Alexander Plek-

hanov was to get bachelor’s degree.   

Time passes rapidly but memory remains 

eternal.  We shall remember our heroes forever!  

          Illya Pavlik, Form 11 
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ 

Американець Марк Паславський  

Герої не вмирають! І справді, ніколи не 

зітруться з пам’яті імена тих, котрі віддали 

своє життя за наше майбутнє. Мене надзви-

чайно вразила доля Марка Паславського, про 

якого й хочу вам розповісти. 

Марк  Паславський народився у 1959 році 

в українсько-американській родині 

на Мангеттені в Нью-Йорку. Виріс у Нью-

Джерсі. Належав до Пласту. Добре грав 

у волейбол, завдяки чому вступив до військо-

вої академії Вест-Пойнт, яку закінчив у 1981 

році. Служив у 75-у полку рейнджерів, поки-

нувши армію в чині майора у 1991 році. Пе-

реїхав в Україну в 1990-ті.  

22 роки Маркіян, як називають його рідні, 

прожив в Україні. Далеко від батьківського 

дому у Нью Джерсі. Приїжджав по кілька 

разів на рік. Розповідав родичам про те, чим 

живе Україна. Вірив у те, що його знання та 

праця колись допоможуть українцям. 

За словами 

радника 

МВС Антона 

Геращенка, 

Паславський був менеджером з продажу ме-

талопродукції за кордон на заводі 

в Маріуполі, працював у фінансовому секторі 

в Києві, Харкові та Москві, зокрема інве-

стиційним консультантом. 

Із початком війни на сході 

України Паславський у квітні 2014 року 

приєднався до батальйону «Донбас». Про те, 

що Марк вступив до добровольчого батальйо-

ну, рідні дізналися з газет та телебачення. 

Перед цим прийняв українське громадян-

ство. Мав позивний «Франко» — на 

честь Івана Франка. Писав у Твіттер під псев-

донімом Брюс Спрингноут  — на честь співа-

ка Брюса Спринстіна. Наприкінці травня — 

на початку червня разом із батальйоном всту-

пив до Національної гвардії та пройшов курс 

навчання в Нових Петрівцях. 

19 серпня 2014 року у віці 55 років загинув 

під час звільнення Іловайська (Донецька об-

ласть), отримавши три поранення в спину.  

 Поховали Марка Паславського на Асколь-

довій могилі поряд із невідомим бійцем, який 

загинув під час Революції гідності. 

Пішов воювати за Україну… Без вагань 

відмовився від американ-

ського громадянства 

після анексії Кри-

му. Позитивний та 

скромний не боявся 

першим іти в бій. 

 Після АТО Марк 

обіцяв рідним 

приїхати до них у 

США. Але йому 

судилося зали-

шитися в Україні.  

   Коземко  

Михайло, 11 клас               



 

 

 The American Man  

Mark Paslawsky Wasn’t  

  Afraid to Be the First to Go into Battle   He-

roes remain alive! There is not a shadow of doubt 

anybody will forget the names of those who gave 

their lives for our future. I was extremely im-

pressed by Mark  Paslawsky’s fate and want to 

tell you about it. 

    Mark  Paslawsky was 

born into Ukrainian-

American family in New 

York in 1959. He  grew up in 

New Jersey, was a member 

of Plast. Mark played volley-

ball well that’s why he en-

tered the United States Mili-

tary Academy at West Point 

and graduated from it in 

1981. After that Mark served 

as a ranger in 75th  regiment. 

In 1991 he retired as a ma-

jor and some time later 

moved to Ukraine. 

    Markiyan, as he was 

called by his parents, had 

lived in Ukraine for 22 years 

far from his home in New 

Jersey. Mark used to visit his 

relatives in the USA several times a year and told 

them about what’s going on in Ukraine. He be-

lieved his knowledge and hard work would help 

Ukrainians by all means. 

    Anton Gerashchenko, an adviser to 

Ukraine’s interior minister, said that Mark  Pa-

slawsky worked as a steel products sales manager 

in Mariupol. Simon Ostrovsky added our hero 

took a position in the financial sector in Kyiv, 

Kharkiv and Moscow. 

  When the war broke out in Eastern Ukraine 

Paslawsky joined the all-volunteer Donbass Bat-

talion in  2014.  Explaining his decision to enlist 

in the Donbass Battalion in April, Mr. Paslawsky 

told Vice, “Given what I saw, the level of incom-

petence, the corruption, the lack of activity — I 

just decided that I needed to go and participate. If 

there was ever a time to help Ukraine this was 

the time to do it.” 

    Just then Mark made up 

his mind to become a 

Ukrainian citizen. He 

chose a nickname Franko 

for himself in honour of 

the Ukranian kamenyar 

Ivan Franko. 

On the 19th of August in 

2014 the 55-year-old in-

vestment banker and Unit-

ed States Army veteran 

was badly wounded  dur-

ing a battle in Ilovaysk, 

outside the rebel-held city 

of Donetsk 

The family had learned of 

his death from the Internet. 

“We grieve for him but we 

are proud of him as well. 

He was a true American 

and Ukrainian patriot who supported both coun-

tries.”  

   As a “very modest” man who had willingly 

taken part in “a month-long course for novice 

fighters” when he joined the all-volunteer Don-

bass Battalion, despite being a graduate of the 

United States Military Academy at West Point,    

Mark  Paslawsky will live in our hearts forever.  

   No wonder Mark  Paslawsky was buried in a 

historical  park on  the  steep right  bank  of  

the  Dnipro River in Kyiv  -  Askold's Grave. 

                 Mykhailo Kozemko,  Form 11 
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ПРОБИ ПЕРА 

                 *     *    * 

 Візьмемося  за руки, браття, 

 Повинні разом бути ми. 

 Не дивлячись на всі незгоди, 

 Йти далі й далі до мети. 

 Згадаймо всіх, хто вже не з нами, 

 Хто голову свою поклав, 

 Хто власною ціною крові 

 Державу нашу рятував.  

 Уже скільки днів цього жахіття  

 Проходить швидко повз людей, 

 Та не покажемо нікому 

 Своїх заплаканих очей. 

 Бо сильні ми, і нашу волю 

 Нікому більш не віддамо. 

 Прийшов наш час, то ж всі побачать,  

 Як разом ми оживемо! 

 І як казав колись Шевченко, 

 Що згинуть наші вороги, 

 І буде син, і буде мати 

 Та добрі люди навкруги. 

 На жаль, вже встигли  злії  люди 

 Окрадену збудить її. 

 Та ми порвемо всі кайдани 

 Навіть у сильному вогні. 

 Боротись будемо за неї, 

 Молитись Богу за цей рай, 

 Ніхто не дав нікому права 

 Забрати  хату  і наш  край. 

 Шевченка слово завжди з нами 

 І дух незламний у крові,  

 Тому візьмемося за руки  

 Заради нашої землі! 

          Калініна Олена, 10 клас 
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                         *   *   * 

Кожну хвилину чутно постріл, 

І знову ллється чиясь кров. 

Людей багато помирає, 

Проте ведеться битва знов. 

І кожна мати свого сина 

На бій цей слізно  відправля. 

І всі ідуть служить Вітчизні, 

Хоч ризик є втратить життя. 

Боронять рідну  Батьківщину, 

Бо рідна це ж для них земля. 

І через це так швидко гинуть 

У багатьох своїх боях. 

Не йде по вулиці дитина, 

Не чутно лагідних пісень. 

Повсюди постріли гарматні 

І куль політ вночі та вдень. 

Немає пташок, що співають, 

Бо в сіре небо піднялись. 

Зірки вночі вже не палають 

Яскраво, як давно колись. 

Але хоч дні всі йдуть нешвид-

ко, 

І кожен повен лиш тривоги. 

Дійдуть іще солдати 

До бажаної перемоги! 

                                 

                    *   *   * 

Горить Україна в шаленім вогні. 

Чи зможе хоч хтось врятувати її? 

Народ увесь разом зібрався й стоїть, 

Бо скільки вже можна брехню цю терпіть? 

Всі хочуть у правді, у добробуті жить! 

Та  досить людей вже гнівить  та дурить! 

А все ж починалось зі слів та бажань, 

А зараз стільки навколо страждань! 

І люди не знають, що завтра чекати: 

Хороших вістей чи повістку в солдати. 

Наш брат, колись рідний,  підставить  

                                                        зумів. 

За що ж він так з нами? Зламати хотів? 

Але не здамося без бою ніколи. 

В серцях - наша сила, відвага та воля. 

Не знає ще ворог, який в нас є жар -  

Це віра у себе - Господній це дар! 

 Калініна Олена, 
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ФРАНЦІЯ ЗА УКРАЇНУ 

Le parlement ukrainien  

reconnaît la Russie comme  

«pays agresseur»  

271 députés ukrainiens ont voté pour adresser 

cette résolution à l'Onu, au Parlement européen, à 

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 

(APCE) et aux parlements nationaux. 

De plus, la procédure de reconnaissance des 

républiques populaires de Donetsk et de Lougansk 

autoproclamées comme des organisations terror-

istes. Le bloc d'opposition con-

stitué des anciens collabo-

rateurs de Viktor Ianoukovitch 

s'est abstenu, tout en suggérant 

de reconnaître la situation dans 

l'est du pays comme de 

"véritables faits de guerre". Le 

leader de la fraction Iouri 

Boïko a préconisé l'envoi de 

casques bleus de l'Onu dans le 

Donbass et l'ouverture de négociations directes 

avec la Russie. 

Les députés ukrainiens ont accueilli par des 

applaudissements les propos de leur collègue de 

Samopomochtch, Anna Gopko, qui a présenté la 

résolution nommée "La Rada reconnaît la Russie 

comme État agresseur", appelé la communauté in-

ternationale à reconnaître Moscou comme un 

soutien du terrorisme, et à reconnaître les ré-

publiques populaires de Donetsk et de Lougansk 

autoproclamées comme des organisations terror-

istes. Le parlement ukrainien, la Rada, a également 

demandé à la communauté internationale d'adopter 

de "nouvelles sanctions sectorielles" contre la 

Russie et de fournir à l'Ukraine l'assistance mili-

taire et humanitaire nécessaire. Les députés de-

mandent aussi d'exclure la Russie de l'APCE, 

d'aider à libérer tous les prisonniers, dont la pilote 

ukrainienne Nadejda Savtchenko, ainsi que de con-

tribuer au recouvrement de l'intégrité territoriale de 

l'Ukraine dans ses frontières — incluant le retour 

de la Crimée. 

"La Rada a entériné le caractère 

juridique de l'agression russe", 

explique le député ukrainien 

Oleg Liachko. Il affirme que 

cette démarche sera suivie de la 

rupture des relations diploma-

tiques avec la Russie. C'est 

également l'avis de la chef du 

parti Patrie, Ioulia Timochenko, 

qui prône également la rupture 

du Traité sur l'amitié et la coopération entre 

l'Ukraine et la Russie de 1997. Patrie suggère par 

ailleurs une procédure pour amender la Charte de 

l'Onu afin d'exclure la Russie du Conseil de sécu-

rité. Le bloc du président ukrainien Piotr 

Porochenko soutient cette initiative. Le leader de la 

fraction présidentielle Iouri Loutsenko pense que 

cette exclusion est nécessaire car "la Russie bloque 

constamment les résolutions, faisant ainsi obstacle 

au processus de paix en Ukraine". 

      Marina Selutina, prof.de français 
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