
      Грибовский Владимир Иванович – 

Участник боевых действий, сын полка, 

связной-разведчик 223-го гвардейского, ордена 

Богдана Хмельницкого Дебреценского полка, 

63-й гв. Корсунь-шевченсковской дивизии, 5-го 

Донского, казачьего Краснознаменного 

Будапештского ковалерийского корпуса. 

В одно миз боѐв в Корсунь-Шевченковской 

битве, свіязь была прерванас миномѐтной 

батарей, т.е. от разрыва иражеского снаряда 

произошѐл обрыв телефонного провода. Нужно 

было передать приказ командира полка, что бы 

батарея перенесла огонь на другой участок. Я вскочил на лошадь и выполнил 

это задание. Таких эпизодов было много на 

протяжении этой страшной войны. 

Война это не парад, это потеря близьких, дети-

сироты, страдание и боль. 

Я участвовал в боях за освобождение Украины, 

Румынии, Венгрии, Югославии. Закончил войну в 

Австрийских Альпах в 15-ти лежнем воздасте.  

Наша задача рассказывать нашим детям и внукам, 

что из себя представляет война. Пока живы мы – 

учасники боевых действий, люди должны знать 

правду. В этой войне защищали свою землю от 

врага представители 15 республик, мы воювали бок о бок, и одержали 

Великую Победу над фасистами, чтобы снова на нашей планете не 

повторилось того кровавого ужаса, кровавой войны. 

Война научила меня, что нельзя бать жестовим к своїм товарищам, нужно 

любить своїх близьких, уважать старших и бать патріотом нашей Родины! Я 

сегодня горжусь своїм сыном и внуком. 

                                                                

Грибовский Владимир Иванович.                                                                 

учасник боевых действий в ВОв. 

  



      Григорій Грицай та його дружина Катерина Грицай                                                     

 

 

                                                           Микола Грицай 

Старший брат бабусі Микола Грицай (народився 1908 році- помер 

1976році)  

Бабусин середній брат Григорій Грицай(   народився 1913 році – загинув 

в 1941) Велика Вітчизняна Війна - це величезна душевна рана в 

людських серцях. Почалася ця страшна трагедія двадцять другого 

червня тисяча дев'ятсот сорок першого року, а закінчилася тільки через 

чотири роки, через чотири важких роки - дев'ятого травня тисяча 

дев'ятсот сорок п'ятого року. 

 

     Це була найбільша війна за всю історію людства . Величезна кількість 

людей загинула в цій війні, багато дружин не дочекалися своїх чоловіків 

з війни, багато дітей залишились сиротами. Ця жахлива подія нанесла 

свій слід  і на історії моєї родини. Двоє бабусиних братів брали участь у 

війні.  Середній брат бабусі Григорій Грицай  воював під м. Уманю, їх 

рота потрапила в кільце ворогів.  Вони з відвагою захищали свою землю. 

Захищаючи життя свого командира він загинув( в 1941 році). Це був 

лише перший рік війни .Старший брат бабусі Микола Грицай пройшов 

усю війну . Повернувся він з війни  додому в 1946 році . Але війна 

залишила свій слід на  його здоров*ї.  Після війни, до  70 років він 

служив у лавах Радянської армії в чині  майора, а згодомпідполковника. 

Пішовши у  відставку він  займав посади  директора  ресторану, а потім  

директора  радгоспу в Івано-Франківській області ( працю-вав до 1976 

року). В 1976 році помер. Наша сім*я  шанує пам*ять обох братів, які  

воювали, бо це дійсно сміливі, відважні люди, які заслуговують великої  

шани. Тому мої діти і діти моїх дітей будуть віддавати шану своїм 

загиблим родичам. 



Моя бабуся Червона Ніна Герасимівна 

(народилась 1 вересня 1925 року  в місті 

Дніпропетровську), працювала санітаркою в 

філіалі 7 міської лікарні. Весь час мешкала у 

місті Дніпропетровську. В часи Великої 

Вітчизняної війни вона працювала 

санітаркою, а саме лікувала хворих, 

поранених 

солдат. За 

віддану працю 

та за захист 

Вітчизни отримала медалі.  

З права на ліво, першу медаль бабуся 

отримала за захист Вітчизни, другу, як ветеран праці, а третю на 65 

річчя перемоги в Великій вітчизняній війні.    

                                                                                     Стець Аліна гр. 10-1                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   

 Такое событие как Великая Отечественная война ,коснулось  и моей 

семьи. 

В войне участвовал мой прадедушка  

Кисницкий Владимир. До войны жили 

в Виницкой области в селе Чучелены. 

После войны в 1947 году переехали в 

Золочев. На фронт был призван в 

августе 1941 г.  

Прабабушка говорила, что  c 1941 и по 

декабрь 1943 освобождал Ленинград от 

блокады. 

Где служил потом неизвестно ,но 

домой с войны вернулся в 1946 г. С 

тяжелым ранением. 

И весной 1953 г., прадедушка умер.  

                                                                                                       Шишеніна Таміла гр. 10-1 

 

 



Цю трагічну сторінку в історії людства не можливо викреслити з пам’яті 

наших бабусь та дідів. Їм довелося пережити дуже багато. Будь яка, навіть 

маленька війна уносить багато жертв... Що вже казати про Світову війну? Де 

йде мова вже про мільйони загиблих людей.... По статистиці, кожна сім’я 

зазнала втрат, хоча б однієї людини...і це дуже страшно.  

Спливають літа, а пам’ять вічна. Вона тривожить і хвилює, стукає у наші 

серця. Здавалося б, вдосталь минуло часу, щоб загоїлися рани війни. Та 

болять, ятряться рани ветеранів – живих свідків великого подвигу народу. 

Мимоволі пам’ять повертає наших ветеранів у далекі і грізні роки Великої 

Вітчизняної війни.  

Я хочу розповісти про своїх рідних, прадіда Абрагімова Василія Ізятьовіча 

і прабабусю Абрагімову Ганну Максимівну, батька і матір моєї бабусі 

Горової (Абрагімової) Надії Василівни, учасників Великою Вітчизняної 

війни. Так як їх вже немає в живих більшість спогадів, якими я хочу 

поділитися, є переказами слів моєї бабусі та інформації з документів, що 

залишились у сімейному архіві.  

Прадід Василій Ізятьович 23.03.1924 року 

народження        (село Миролюбне 

Старокостянтинівського району Хмельницької 

області). Його батько Ібрагімов Ізять Кагроманович 

працював в сільраді головою колгоспу, мати Килина 

Сидірівна – домогосподарка. Василій Ізятьович 

навчався в середній школі (село Миролюбне), де 

закінчив 4 класа. Коли почалась війна прадіду було 

всього 17 років. Його  родину з багатьма іншими 

заарештували фашисти і готували до перевезення на 

роботи в концтабори Німеччини та Австрії. Ніхто не 

знав, що буде з ними. Скільки ж молодих дівчат та хлопців загинуло  на очах. 

Хто намагався по дорозі втекти, того або розстрілювали, або загризали 

собаки. Потім усіх погрузили в дощані холодні вагони. Ніхто не знав куди їх 

везуть. Їхали декілька днів. Привезли на якусь станцію вже у Німеччині, до 

дверей підганяли автомобілі, а охорони було більше чим людей, і наказували 

плигати в них. Дідуся переправили до Австрії де він працював на приватному 

заводі.  

В серпні 1945 р. американські війська звільнили Австрію від фашистів і в 

жовтні того ж року дідусь повернувся додому. Відпочивати не прийшлось. 

Потрібні були руки для відродження колгоспу. Так і пропрацював все своє  

життя.    



Моя прабабуся Абрагімова (Антонова) Ганна Максимівна 02.08.1925 

року народження (село Губарєво Ісінскького району Пензінської 

області). В сім’ї було четверо дітей, моя прабабуся була другою 

дитиною. Тому в ті страшні часи, коли почалася війна, зовсім юною 

дівчиною її забрали з рідного дому і відвезли за тисячу кілометрів до 

м. Львів, де вона працювала на воєнному заводі. З перших днів війни 

всі підприємства країни було переорієнтовано на потреби оборони. З 

початком масової мобілізації різко загострилася потреба в робочих 

руках, на місце чоловіків ставали жінки, підлітки, пенсіонери. Роботи 

було дуже багато і вона була надзвичайно важкою, але кожний знав, 

наскільки це важливо для рідної держави, для кожного солдата, 

котрий захищає рідну землю. Вже після війни вони зустрілися у Львові 

і з цього моменту почалося їх сумісне життя.  

Дуже важко згадувати все те, 

через що вони пройшли, 

пережили, витримали і живими 

повернулися додому. Всім 

ветеранам низький уклін! За 

мирне небо, подароване Вами, 

за спокійний сон, відвойований 

Вами в 45-м!!!  

                                                                       Скірта Ганна група 10-1 

 

Нашу сім'ю війна не обійшла стороною. Не всі мої родичі залишилися 

живими. Помер  прадідусь Олександр під час Великої Вітчизняної 

Війни. Моєму дідусеві було тоді 6 років. Він на власні очі бачив, як 

під час переправи через Дніпро, човен за багатьма солдатами та його 

батьком перегорнувся. У річці тіла не знайшли. Усі солдати, 

перебувавші там нині вважаються зниклими без вісти.  

Нажаль, у нас не залишилося жодного фото Олександра Шварцмана 

і знаємо ми про нього дуже мало. Тількі те, що він помер у 43 році під 

Дніпропетровськом. Але його пам'ять шанується у нашій родини і 

зараз.  

                                                                         Абаєва Ганна гр. 10-1 



 

Мій прадідусь, Рябцев Андрій, у Другу 

Світову Війну був командиром Радянської 

армії. У 1942 році він потрапив у полон до 

німців. Полонених тримали на Холодній 

Горі, яка знаходиться у 30-40 км від 

Харкова. У той час було літо, і води було 

мало, тому  на тій горі почалися 

захворювання черевним тифом. У зв’язку з 

цим німці почали відпускати полонених,але 

при умові, що за ними приїдуть родичі і 

привезуть їх документи.  

        Через одного зі знайомих дід Андрій 

передав своєму єдиному родичу в Україні, бо всі інші жили на  Кавказі, 

дядькові, щоб забрав його з Холодної гори, але купив йому інший 

паспорт, бо якщо німці дізнаються, що він командир Радянської армії, 

його розстріляють. Дядько забрав його, а сам дід Андрій все життя після 

війни жив під іншим ім’ям.   

                                                                        Зеленіна Марина гр. 10-1  

 

Нашої родини теж торкнулися події Великої вітчизняної війни. На війні 

брали участь мій прадід Євгеній та прабабуся Ганна. Прадід був сапером. У 

Дніпропетровську його призвали на службу, а воював він не лише в нашому 

місті але і в Росії. У прадіда було багато медалей. Є і за відвагу.  Зараз ці 

медалі зберігаються у його онуків (мого тата і його братів). Дід Євген 

пройшов повністю всю війну і повернувся додому. Це було великою радістю 

для родичів. На жаль, він вже помер. 

А мою прабабусю Ганну взяли до полону і відвезли до Германії. Там їм 

наказували працювати. В Германії прабабуся познайомилась зі своїм 

майбутнім чоловіком – Анатолієм. Вони дуже покохали одне одного. І 

наприкінці війни вони повернулись на Україну вже з дитиною – їхнім сином 

Миколою. В Дніпропетровську вони одружилися і у них народилося ще двоє 

дітей. Зараз прадід Анатолій помер, а прабабуся живе в Дніпропетровську з 

сином.  

                                                                              Нанкевич Юлія гр. 10-1   

      



 

В 1939 році почалась Велика 

Вітчизняна війна, як і всі інші 

родини, моя сім'я поклала великі 

зусилля для  свого майбутнього, для 

нас. 

   З моєї сім'ї велику участь в ній взяв 

мій дід, Савін Віктор Іванович. 

Йому було 16 років, коли пішов на 

фронт. Воював з 1941 року, а вже під 

кінець війни в 1945 році був 

поранений. Його було відправлено  в 

госпіталь в Румунію, після того був 

призначений інвалідом війни. 

    Моя бабуся, Поліна Іванівна, 

дитина війни. Під час війни вона 

робила поштарем, на той час їй було 

всього 14 років. 

                                                             Кулаковська Катерина гр 10-1 

 

 

В 1941 г. Всю страну потрясла страшная новость. Началась Вторая 

Мировая война.  

В нашей семье воевать ушли многие 

родственники. Одним из них был мой прадед – 

Заровный Андрей Федорович. Мой прадед 

прошел всю войну. 

Получил множество 

наград и медалей. Я 

горжусь своим 

прадедом. Благодаря таким, как он мы 

сейчас живем под мирным небом нашей 

необъятной родины.  

                                                                               

                             Руденок Катерина гр. 10-2 



 

 

Вакарєв Іван Митрофанович – мій 

прадідусь народився в 1914р. в с. Біле, 

Орловської області. Закінчивши 7 

класів середньої школи с. Дубове, в 19 

років був призваний до Радянської 

Армії. Прийняв присягу в 100-авіобазі 

в 1935р. був курсантом до 1941 року. 

Коли ж почалася війна Іван пішов 

воювати проти фашистів у складі 59 

Стрілкової дивізії, як комендант відділу контр - розвідки в рідному селі, а 

закінчив війну на далекому сході у боротьбі з Японією. Саме на далекому 

сході він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Марією. Під час 

війни вона народила йому двох чарівних дітей, за ради яких Іван мужньо 

пройшов всю війну без жодного серйозного поранення. За таку відвагу в 1945 

році був нагороджений медаллю «За перемогу 

над Японією». Загалом за все життя він був 

нагороджений 20 медалями за проходження 

Великої Вітчизняної Війни. Після війни Іван 

Митрофанович та Марія Василівна з сином 

Віктор і дочкою Лілею переїхали жити в 

Смоленську область, бо партія призивала 

піднімати нечорнозем’я, тобто розвивати 

сільське господарство.  

                                           Коняєва Юлія гр. 10-1 

 



 

Мій прадід Клименко Григорій 

Самуїлович 

Мої два прадіди були учасниками 

Великої Вітчизняної війни (1941-1945).  

Один з них Клименко Григорій 

Самуїлович служив на Білоруському 

фронті. Він був лейтенантом малого 

офіцерського строю. Але майже на 

другий рік війни, він отримав дуже 

тяжку травму, яка супроводжувалася 

контузією. Спочатку його лікували там, 

але лікарі сказали йому, що клімат треба 

змінювати і він вирушив на Україну, де 

ми зараз і проживаємо. На Україні йому вже стало легше, але вони 

потрапили в ті часи, коли було погане виробництво і їжі на всіх не 

вистачало, але Григорій Самуїлович зміг знайти сили прокормити всіх 

своїх дітей і не дати їм померти з голоду. Мій дідусь дуже переймався 

за свого батька і намагався робити все можливе аби вижити у тих 

скрутних умовах війни, адже йому було лише 3 роки. 

Саме завдяки відвазі та хоробрості мого прадіда, мій дідусь народив 

мого батька, який зараз має мене. Дякувати Богові, що ми не 

стикнулися з тими скрутними часами, які пережив мій прадід, але ми 

будемо завжди пам`ятати його з пошаною і будемо згадувати як багато 

він зробив для нашої родини.  

                                                                             Кліменко Карина гр 10-1   

 

 

Давиденко Дмитро Нестерович воював у другому українському 

фронті, служив в автомобільному батальйоні. Нагороди за взяття 

Берліна,  Варшави, орден червоної зірки і орден слави першого 

ступеня. Медалі за відвагу.  

                                                                       Пуша  Оксана гр. 10-2 

 

 



 

За часів Другої Світової Війни мій прадід , Кузнєцов Аким Григорійович , 

обороняв країну в ряді снайперів . Він вів бойові дії за свободу СРСР . 

Звичайно , війна залишила темні плями в житті людей . Під час війни мій 

прадід отримав 3 поранення : в ногу , в бік , та заробив контузію .  Після кінця 

війни моєму прадідові були врученні медалі та нагороди . Але через декілька 

років квартиру прадіда пограбували , та вкрали все що могли :  документи , 

нагороди , медалі , гроші . Документи йому відновили , а медалі – ні. 

   Мені дуже шкода що я не зустрілась з ним за час його життя . Мені б багато 

про що хотілося б спитати у нього .  

На початку війни моя прабабуся , Новохатська Олександра Григорівна , 

потрапила в полон до німців . Вони прийшли в її село і забирали звідти юних 

людей на тяжку працю (на полях) в Німеччину . Коли мою прабабусю 

забрали їй було 16 років.  Деякі люди в відчаї спробували втекти . Німці не 

стали їх наздоганяти , але попередили інших , що якщо вони вирішать 

зробити те саме , то німці розстріляють їх і всю їхню родину . До кінця війни 

моя прабабуся тяжко працювала . Тим паче , що годували їх не дуже добре . 

Після війни їїї , та інших людей відпустили на Батьківщину . На даний 

момент їй вже 86 років !!! Вона вважається учасником війни .  

                                                                        Крісанова Альона гр. 10-1 

 

Мій прапрадідусь, Павлов Олександр Єгорович, 

у 1942 році загинув на фронті в боях під 

Ленінградом. Захоронений у братській могилі, його 

ім`я висічене на обеліску. 

                                     Павлова Єлизавета  гр. 10-2 

 

 

 

 

 



 

Я  хочу розповісти про свого прадіда   

Олександра Макаровича. Він 

народився 

9 листопада 1921 року. Після 

закінчення  

школи пішов навчатися в училище на  

художника. Навчався дуже добре і  

старанно. 

Але родина прадіда була дуже 

бідною,  

а на навчання потрібні були кошти, 

тому  

навчання залишив й пішов робити  

в колгосп. Коли почалася війна пішов  

захищати Батьківщину. 

Під час війни був тяжко ранений в 

руку. 

В Німеччині потрапив до полону і був там тиждень , на щастя йому з 

небагатьох вдалося втекти прийшов пішки додому. 

Він ветеран Великої  Вітчизняної війни, має багато орденів медалей та 

відзнак. Зараз йому 91 рік. В селі Гупалівка де прадід зараз мешкає він 

залишився один ветеран його дуже люблять та поважають. Для мене 

він є яскравою особистістю та прикладом відваги й мужності! 

                                                                         Подольник Марина гр. 10-2 

 

 

Мій прадід Андрій по маминій лінії у 1941 як і більшість українських 

чоловіків захищаючи свою Батьківщину від фашистських загарбників 

героїчно  загинув. Його прізвище прописано на обеліску в селі 

Комаровці.  

Прапрадід по батьковій лінії Микола помер,захищаючі рідне село від 

загарбників у роки Другої світової війни.  

                                                            Шайфлер Валерія група 10-2 

 

 

 

 



 

В мене був прадід , Ніколай Яковлевич 

військовий лікар ,підполковник, він був 

учасником таких бойових дій як : 

Курська битва ,Битва під Сталінградом 

та ін . І тому в нього було дуже багато 

орденів ,нагород та медалі . Мій дідусь 

нагороди зберіг. 

        Берковський Євгеній учень групи 

9-2 

 

 

 

 

 

Я хочу розповісти про 

свого прадідуся 

Міхеева Микола 

Володимировича. У липні 1942 року 

його призвали в армію. Зарахували 

в 1244 стрілецький полк берегової 

охорони Північного флоту. Побував 

під Тихвіном, де при 

формуванні п'ятьдесят четвертий 

армії йому пощастило побачити 

полководців Жукова Г.К. і Мерецков 

К.А.  

Після війни мій прадід трудився, любив своє село, був його 

патріотом, і хоча він інвалід війни, але трудився в колгоспі до 65-ти 

років. Нагороджений орденом «Вітчизняної війни» I ступеня та 

медаллю «За відвагу".  

                                                                      Артем’єва Катерина гр. 9-2 

 

 

 



  Усi знають про Велику Вiтчизняну 

вiйну. У багатьох там воювали 

прадiдусi та прабабусi. Багато загинули 

на вiйнi або вiд отриманих ран.  

  Мiй прапрадiд Кувален Сергiй 

Iванович в 50 рокiв п iшов на фронт. 

Приблизно через 3 мiсяцi прийшов лист 

про те, що вiн загинув у вiдважному 

бою за Батькiвщину. Нажаль, про нього 

бiльше не збереглось жодноi 

iнформацii. 

  Одним з яскравих представникiв моеi родини является мiй прадiд Чирков 

Борис Миколайович.  

     Борис Миколайович народився в 1939 роцi, жив та навчався в м. Буй 

(Росiя). В 1939 роцi пiшов в армiю, був рядовим. Приймав участь у воених 

дiях на Фiнському фронтi. В 1942 р. закiнчив Лененградське воене училище, 

отримав звання летенанта. Потом закiнчив службу в Берлинi в званнi майора. 

      Я вважаю, Чиркова Б.М. яскравою особистiстю нашоi родини, тому що 

вiн пройшов всю вiйну отримавши лише поранення в руку.    

                                                                         Усік Катерина гр. 9-2 

 

 

Судьба была у моего прадедушки – Михайлова 

Петра Петровича очень сложная. Мой прадед 

пошел на войну когда ему был 21 год. Несмотря на 

весь ужас который он испытал он прошел всю 

войну. Сначала он служил в Саперной роте, позже 

был переведен в  полк обеспечивающий 

телефонную связь. 

                                    Устинов Артѐм гр. 9-2 

 

 



 

Мого прадіда  звали Ягідка Андрій.            Він 

відважно боровся за свободу нашої 

Батьківщини. Також приймала участь у 

бойових діях моя прабабуся на ім’я Дяченко 

Марія, за фахом вона була медсестрою і тому 

під час Великої 

Вітчизняної війни  

вона працювала у 

шпиталі і 

допомагала 

пораненим.  

 

                                     

 

                                      Ягідка Катерина  гр. 9-2 

 

 

 

 

 

Василий Акимович –(1907-1983) участник 

2 мировой войны в военное время был 

разведчиком , связным, артиллеристом были 

также . Было два ранения в область живота и 

предплечья. После войны жил в 

Хмельницкой области с. Кутковци работал 

слесарем в колхозе  

 

                     Медведєв Даніїл  гр. 9-2 

 

 

 

 



  

У  часи війни мого прадідуся  Алексеєнко  Федіра 

Понтилеєвича(1909-1972)було  арештовано за наклип, що нібито 

він у  часи окупації Дніпропетровська був співробітником у німців. А 

зробив цей наклеп дійсно  той, хто був співробітником (сусід). 

Прадідуся заарештували  за законами воєнного часу,за зраду 

народу,за  утримання підпільної зброї,на 10 років констаборів у 

Магадан(Росія). Його реабілітували 1953 році через те, що знайшлися 

свідки ситуації. 

                                                       Деректоренко Ірина група 9-2 

 

 

Мой дедушка по маминой линии  

Андрей. Участник Вов. Родился в 1929 

году. На фронт попал в 18 лет. Очень 

много рассказывал о войне. Хоть он не 

любит этого делать. К сожалению он 

умер в 2007 году. В возрасте 77 лет.  

                    Беденюк Дима  гр. 9-2 

 

 

 

Мого прадіда звали Пацина Володимир Броніславович,  Відомо 

що він брав участь у війні , бувши рядовим солдатом  його и вбили 

на фронті . Є здогадка що його похоронили в Братській Могилі, Але 

це здогадки точно я знаю, що  він пропав  безвісті. 

                                                                 Слободян Анна, група 9-2 

 

 

Мій прадідусь Цвiк Ілля був учасником Другої Світової Війни і 

загинув, захищаючи рідну землю. Також мої прадідусь Панчул 

Георгій Федорович та прабабуся Панчул (Дегтяренко) Валентина 

Іванівна пережили війну у віці 13 і 15 років  

                                                                    Цвік Володимир гр. 9-2 

 



В моей семье уже несколько поколений 

рассказывается одна трагическая история 

которая случилось с моею 

прапрабабушкой Шеренец Дарьею. У 

годы Великой Отечественной войны, 

молодежь маленького города Старый 

Крым, в котором жила моя 

прапрабабушка, не оставались 

равнодушными к борьбе с опасным и 

сильным врагом, фашистских 

захватчиков. В то время она жила в 

большом поместье, который 

использовала как место сокрытия 

партизан когда в город врывались 

фашисти. Она оказывала им 

медицинскую помощь и еду. Но 

фашисты каким-то образом узнали, что 

она помогает партизанам. Захватили ее в плен и в течение трех дней пытали 

ее чтобы она разоблачила местонахождение партизан в лесу. Зная что она 

общается с предводителями партизан. Но она оставалась устойчивой и не 

разоблачила одного из партизан за что ее повесили на площади посреди 

города.? В 1969 году в свет выходит книга "Пока бьѐтся сердце", известного 

крымского писателя Ивана Мельника. В 

которой рассказывается о подвигах крымских 

жителей во времена второй мировой войны. 

Одна из рассказов в этой книге посвящена 

моей прапрабабушки Шеренец Дарьи.? У1986 

в месте Судак была установлен мемориал с 

именами людей, в том числе Шеренец  Дарья, 

которые ведали жизни в борьбе с немецко-

фашистских захватчиков. В семейной 

библиотеке эта книга занимает почетное 

место  

                                     Бородиіч Максим гр 9-2 

 

 



 

Моя бабуся, Валентина Миколаївна, разом 

з мамою більше тридцяти років тому 

стали вести альбом про моїх предків , 

про їх життя і заслуги.  

Там зберігаються фотографії, документи, 

нагороди, листи з фронту. Кожен рік, 

дев'ятого травня, ми з бабусею 

відкриваємо альбом і читаємо про воєнні 

роки. Завдяки цьому альбому я дізнався 

багато цікавого про своїх прапрабабусь і 

прапрадідів і став ще більше пишатися 

своїми предками. Адже у кожного з них 

своя дивовижна історія. 

Гадаю, що через деякий час і я впишу у цей альбом історію 

своїх бабусь, дідусів та батьків.  

 Мене вразила історія мого прадіда Андріяш Федора Акімовича. 

Це сталося взимку в роки другої світової війни. Він на вантажівці 

перевозив бойові снаряди. Мости були 

зруйновані. Єдиний шлях через річку проходив по льоду. На 

середині річки його вантажівка провалилася під лід, але дідусеві 

вдалося врятуватися, пливучи у крижаній 

воді. 

Після війни цей випадок позначився на його 

здоров'ї. У нього відмовили ноги. 

В альбомі зберігаються нагороди Андріяш  

Федора Якимовича. Він був нагороджений 

медалями «За звільнення Будапешта», «За 

визволення Праги», «За взяття Берліна». 

                                  Шевчук Микита гр. 9-2 



 

Это мой прадед, фотография была сделана 

примерно 1949 года ему было 26 лет . Он 

принимал участие в боевых действиях и 

был ранен в плечѐ. Одна из его наград 

посвящается перевозки боеприпасов по 

фронту.  

                                                                                                      

                                  Бардик Игорь гр. 9-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В роки Великої  Вітчизняної війни, мій прадід Головко Федір 

Максимович, був мобілізований на Фінську війну в травні 1941року. В № 

275 стрілковий полк. Він був стрільцем в морській піхоті. Воював він  до 

14 січня 1942р. На Фінській границі. С 14 січня 1942р. №85 стрілкова 

бригада, воював до березня 1943р. Після чого з 6 березня 1943р. №46 

стрілковий полк, воював по 18 травня 1944р. В цей день він був ранений, 

та потрапив в госпіталь, в якому находився до 26 травня 1945р.  Цього ж 

дня він був виписаний з госпіталя та на надісланий до №200 стрілкового 

полка, де він був до 27 жовтня 1945 року. Після чого був демобілізований. 

Отримав нагороди: за відвагу №132650 , за бойові заслуги №884997.  

 

                                                                              Головко Аліна  гр. 9-1 

 



 

По рассказам моих родителей, мои дедушка и бабушки ушли из 

жизни не выделяясь. У всех были проблемы с сердцем. Что 

касается моих прадедов. По папиной линии  мой прадед погиб от 

ран, которые он получил на войне приблизительно в 1947 году. К 

сожалению нет никаких доказательств и свидетельств о смерти, а 

информация взятая из слов родителей.  

Что касается моего прадеда по маминой линии, Мищука Федора 

Афанасьевича, он пропал без вести в 1945 году… 

                                                                        Зубрева Дарья гр. 9-1 

 

 

По папиной линии воевал мой прапрадед. Артьомов Мина 

Гаврилович. С рассказов папы я знаю, что Мина был силачом. Он 

мог запросто поднимать и удерживать кузнецкую 

наковальню(порядка 250 кг) над головой на вытянутых руках,  

разгибать и рвать подковы, цепи. Также у него был очень большой 

рост, более 2-х метров. Он прошел почти все войны которые были 

на то время: Первую Мировую войну, Гражданскую, Октябрьскую  

революцию и Вторую Мировую войну. В бою отличился 

храбростью и отвагой. Был награжден множеством медалей и 

орденов, в том числе и орденом  Красной Звезды. 

Прожив 99 лет, он пережил таких людей: царя Николая,  Ленина, 

Сталина, Хрущева, Брежнева. 

По маминой линии—прадед Федор Филиппович. Прожил 90 лет. 

Все мои предки  долгожители. Прадед по маминой  линии, Фѐдор 

Филиппович Гладченко был разведчиком во второй Мировой 

войне. Имеет много наград, в том числе документ о взятии 

Кенигсберга. Также удостоен наград, орденов и медалей. Был 

дважды ранен. Последнее его ранение—это осколок гранаты в 

груди с которым он прожил всю жизнь, отказавшись от операции. 

Его жена, моя прабабушка Галина Петровна  трудилась на заводе 

выпускавшим оружие и боеприпасы для бойцов на фронте.  

                                                             Артьомов Костянтин гр. 9-1 

 

 

 



Семья моей бабушки, Антониды, по материнской линии жила в тылу, в 

Алтайском крае, в с.Лосиха. Отец бабушки, Лука Петрович, ослеп на войне 

в 1944 году и вернулся к жене и трем своим детям.  

Хотя они и были в тылу, а не в зоне боевых действий, жить все равно было 

очень тяжело. Все, что они выращивали или изготовляли, отправлялось на 

фронт, а простые селяни были обделены.  

Например, зимой дети не могли ходить в школу, потому что не было теплых 

вещей. Все вещи были общие между членами семьи. Семья моего дедушки со 

стороны матери тоже была в тылу в Алтайском крае, в с. Ситниково.  

Отец дедушки, Николай Трофимович, погиб на войне в 1943 году в битве 

на Курской дуге.  

А мать дедушки, Ефросинья Ермолаевна, отбывала срок в колонии с 1944 по 

1947гг. Ее приговорили к 10 годам заключения, но мой дед, когда ему было 

10 лет (1946 г) написал письмо в Москву министру внутренних дел с 

просьбой о помощи. Дело рассмотрели и его мать выпустили в следующем 

году.  

Все эти три года дедушка жил со своими дедушкой и бабушкой, Ермолаем и 

Прасковьей.  

                                                                             Неклеса Александра гр 9-1 

 

         

Великая Отечественная Война затронула мою семью, так как мой прадед по 

маминой линии коренной белорус  служил в Бресткой Крепости. Всем 

известно что в 1941 году на територию СССР вошли войска фашистской 

Германии. Первым оборонным рубежом была именно эта крепость. Мой 

прадед Владимир Прокопюк оборонял крепость и в ходе боев пропал без 

вести. В первые дни войны таких как мой прадед было очень много. 

                                                                          Коломиець Дмитро гр. 9-1                                                                                                                                        

                                                

 

 

 

 

 



 

Мы живем в таком времени, когда в каждой семье есть  люди , которых 

коснулись события минувших лет. 

Мой прадед Ангуладзе Тарасий Константинович1905 г.р. во время 

правления Сталина был реприсированн. Позже (через год после 

смерти) , когда во всем разобрались ,он был реабилитирован. Но к 

сожалению к тому времени он умер в тюрьме. В конечном итоге,он 

оказался не виновным. 

Во времена Великой Отечественной войны еще один мой прадед 

Сорока Тихон Яковлевич пропал без вести в Ясско-Кишеневском 

танковом сражении(1944 г.)  где был командиром танкового взвода. В 

это же время моя прабабушка, его жена-Сорока Александра 

Федоровна спасала себя и свою дочь как могла .В деревне 

Поливановка (Магдалиновский Район) поселились немцы издевалась 

над мирным населением .Однажды ,фашисты поставили прабабушку 

перед выбором:» Или мы расстреляем тебя и твою дочь как семью 

командира, либо ты будешь есть хозяйственное мыло с ржавой, 

испорченной селѐдкой». Выбор прабабушки был очевиден, она 

поступила как поступила любая бы мать. Он ела эту селедку во имя 

спасения себя и своей дочери. 

Вот история всей страны таким образом отразилась на истории моего 

рода. 

                                                                       Белянина Влада гр. 9-1 

 

 

 

Мой прадедушка, Остапенко Фѐдор Григорович участвовал во 

Великой Отечественной Войне. Он служил в Керчи. В 1943 году 

получил ранение в ногу. Но остался живой. С пулей в ноге прожил 

всю оставшуюся жизнь. 

Его жена, Татьяна Захаровна Лавренко работала мед. сестрой в 

госпитале в Великую Отечественную Войну. В городе Керчь.  

                                                                      Сокол Анастасія гр. 9-1 

 

 

 



У другій світовій війні брав участь мій прадідусь Михайло Савович Бойко 

(1918). Він воював у тилу, захищав нашу Батьківщину!На фронті він дістав 

пульове  поранення,після цього його відіслали додому до Росії. За 

свої старання його нагородили багатьма орденами та медалями. 

                                                                                    Бойко Анна  гр. 9-1 

 

 

Мой прадедушка, Темченко Василий участвовал в Великой 

Отечественной Войне. В 1943 году он получил ранение в ногу. И ему 

ее ампутировали.  

                                                                            Донченко Анжела гр. 9-

1 

 

 

Мій прадід, Худяков Олександр 

Федорович, народився 23 серпня 1918 

року на Кубані у Краснодарському краї.  

У роки Великої Вітчизняної війни з 1941 

по 1945 роки служив у складі 

кубанського кавалерійського козачого 

полку. Захищав Батьківщину від 

фашистсько-німецьких загарбників. 

Був нагороджений медалями та орденами. 

 

                                 Худякова Олена гр. 11-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кожна родина потрапила під вплив трагічних історій в житті країни. І моя не 

вийняток. Моя сім’я  потерпала від двох подій: Голодомору 1932-1933рр.. та 

Великої Вітчизняної війни. Учасником цих подій була моя прабабуся, яка 

досі  згадує ті  страшні події.  Це Мірошніченко Василина Аркадіївна,  

яку визнали безпосереднім учасником війни та кожного року, вітають 

медаллю. 

                     

                         Романенко Віта група 11-3 

 

 

Мій прадідусь Лепихов Юрій 

Дмитривич був учасником Другої Світової 

війни. Був нагороджений орденом Червоного 

Прапора та іншими медалями. Зник безвісті. 

                                                                   Бакланов Єгор гр. 11-3 

 

 

Мій прапрадід Хижняк Корній Овсійович, народився у 1901 році у 

Запорозькій обл. та помер у 1946 році під час Другої Світової.   

 

                                                            Калініченко Євгенія гр. 11-3 

 

 

 

 

 

Мій прадід – танкіст, приймав участь у Великій Вітчизняній війні у 1941-

1945. Він захищав Вітчизну на ИС-2. Приймав участь у війні на теренах 

сучасної України і Росії. Прадід отримав чимало нагород, одна з яких 

медаль «За відвагу».  

                                                                           Думинський Ілля гр. 11-3 

 

 

Ця війна торкнулася  всіх в моїй сім*ї.  

Але,як не дивно,ця війна більш торкнулася моїх прабабусь, аніж прадідусів.  



Коли розпочалася війна мої прабабусі були саме в тому віці, коли німці 

забирали наших дівчат до себе у полон (14-15 років). 

Батьки однієї з прабабусь зробили в хаті погреб та ховали прабабусю 

2 місяці там, щоб німці не знайшли, а коли вони прийшли до хати їм 

сказали, що їх дочка втекла у ліс і не повернулася. Таким чином 

одній із моїх прабабусь вдалося уникнути полону німців. 

Набагато гірше було з моєю другою прабабусею її німці забрали у 

полон, але  їй вдалося вижити у полоні. І коли закінчилась війна 

повернулась                                       додому  

                                                                          Начоса Анастасія  гр. 11-3 

 

Война.. Какая  это страшная беда , когда жизнь каждого человека 

висит на волоске , когда никто из солдат  на передовой не знает , 

увидит ли он рассвет следующего дня, когда матери , жѐны , дети  

фронтовиков с надеждой и страхом ожидают прихода почтальона. 

Что там для них: письмо или похоронка?  

Василий Петрович Гаретый мой двоюродный дед, числится как 

пропавший без вести. 

 В нашей семье только пропажа дедушки является трагедией 

связанной с  второй мировой войной .   

                                                                       Евтушенко Максим гр. 11-3 

 

 

 

 Прадедушка- Василий Иванович Слюсаренко. 

Он родился 18 мая 1906 года. В период Первой 

Мировой войны он был еще подростком,11 лет, 

поэтому не воевал. В конце 1941 года ушел на 

войну. В Польше был контужен и 

отправлен на лечение в  Сибирь.  Вернулся 

домой инвалидом 1 группы в начале 1946 

года и 

дальше 

трудился 

в колхозе.   

У 

дедушки 



есть много медалей : «За мужество» и «За отвагу» - во время военных 

действий и юбилейные медали.  Дедушка- долгожитель, прожил 103 года. У 

бабушки сохранилось множество газет, в которых писали про его 

добросовестный труд, его рассказы о войне.      

 

 

 

                                                                                               

                             Бобылева Ксения, 11-2                                          

 

 

Великая отечественная война очень сильно отразилась на жизни моей 

семьи . Мой дедушка Босюк Адольф , рождѐнный в 1910 году,    умер на 

войне в 1945 году , он отдал свою жизнь за то чтоб его дети смогли жить 

спокойно .  

Мы чтим его память по сей день , он на всегда останется в сердцах всех 

членов моей семьи .  

                                                                     

Батовський Артем  гр. 11-2 

 

 

 

 

 

 Умоего 

дедушки много 

боевых наград. 

С августа 1941 

по апрель 

1942он был курсантом Могилевского 

пехотного училища 

С апреля 1942 по апрель 1945 воюет на 

фронтах ВОВ: Сталинградский, 

Центральный,1-Украинский 



За время, проведенное в боях на фронтах ВОВ, получил 4 ранения: 2 

тяжелых, 2 легких. 

    С октября 1944 по май 1946 -командир отделения, сержант 

правительственных войск МВД СССР в г.Хабаровске. 

                                                                                                

                                      Грицаюк Антон гр. 11-

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мои прадедушки Николай Петрович и   

Марк Васильевич участвовали в Великой 

Отечественной Войне. Они получили много медалей и почѐтных 

орденов. 

                                  Козлова Мария. 11-2  

  

 

Моя прабабушка по маминой линии, 

Поддерѐгина Елена Семѐновна, 

(18.05.1916–01.07.1983) была очень 

мужественной женщиной. В военные годы 

ей пришлось очень тяжело без мужа и с 



двумя детьми на руках – 4-летним Эдиком и десятимесячной Валей. Она 

привезла их на тачке в Новомосковск из Макеевки, а это расстояние 250 км. 

Передвигалась прабабушка только днѐм, ночью немцы обстреливали дороги. 

Всю одежду она выменяла на еду, а когда кормить детей стало нечем0, рвала 

в поле свеклу и морковь, этим и спаслась с детьми от голода. По дороге она 

заболела тифом, но не сдалась, не отдала детей немцам, довезла их до своего 

родного дома.В нашей семье с большим уважением вспоминают прабабушку. 

Ведь она, одна из тех матерей-героинь, которые в военные годы сражались за 

жизнь своих детей без мужей, ушедших на фронт.  

Мой прадедушка по маминой линии – Красников Семѐн Петрович 

(01.01.1915–23.08.2001)  С началом войны его призвали в танковые войска 

Советского Союза. Но потом его вернули на завод, в тыл, потому что он был 

очень ценным специалистом  высокого класса. Помогал в эвакуации завода 

на Урал. На заводе он работал и после пенсии, до 75 лет.  

                                                                                   

                                                                        Демченко Мария. 9-2   

 

  

Євдокимов Михайло Васильович 

Євдокимов Михайло 1900р народження на початку 

Великої Вітчизняної війни до регулярної армії для 

захисту Вітчизни від німецько-фашистських 

загарбників не був мобілізований по тій причині , що 

головнокомандувач Йосип Вісаріонович Сталін  

оголосив  мобілізацію до лав захисників 1905-

1918року народження. На той час Михайло 

Васильович проживав в селі Миколаївка Лихівського 

р-ну  Дніпропетро-вської обл. І йому прийшлось 

попасти 

під 



окупаційний режим фаши-стів. В 1943р. при звільнені території  

Дніпропетровщини його було призвано до лав регу-лярної армії в 

224Твардівський полк  2-й Український фронт. Михайло в бойо-вих 

діях брав участь практично постійно , так як був при санітарній роті 

полку і з передової лінії бойових дій він доставляв поранених бійців в 

санітарну частину. А це зовсім не просто забрати поранених бійців і 

часто попадаючи під обстріл виво-зячи поранених на санітарній 

бричці, яка була запряжена кіньми тільки якесь чудо спасло їх від 

смерті . Все кругом гуло від снарядів ,які рвалися регулярно. 

Михайло Васильович гнав коней практично не бачивши перед собою 

нічого від вибухів і тільки після того  як йому удалось вискочити з 

цього пекла з пораненими він поба-чив , що на бричці нема одного 

колеса. В діючій армії на фронті Михайло Васи-льович. Провоював 

один рік і вісім місяців. Другий Український фронт звільняв від 

фашистів Румунію , Югославію. Його було нагороджено орденом ― За 

відвагу‖ на території Румунії Михайла було поранено . 

Вилікувавшись в госпіталі він знову повернувся в свій полк і був в 

бойових військах до Перемоги. 

Грек       Олександр Денисович   (1919-1995)  

                                           Ісаєва Сабіна гр. 11-3  

  

Трагічною сторінкою історії є Велика Вітчизняна війна. У червні 1941 

року  загинув мій прадід Кучка Лазар, який з перших днів війни 

захищав на кордоні нашу країну. Прабабуся Февронія сама 

залишилася з п'ятьма  малолітніми дітьми серед яких був і мій дід - 

Борис. В серпні 1941 року у прабабусі народився син Іван, який ніколи 

не бачив свого батька. З розповіді мого діда я знаю що це були 

жахливі часи. Його спомини про дитинство – це спомини про смерть і 

про голод. Всіх своїх шістьох дітей наша прабабуся зуміла зберегти, 

ховаючи їх в землянках в лісі.  Важкі були і післявоєнні часи, але всі її 

шестеро дітей виросли гарними людьми. Прабабуся дуже любила 

свого чоловіка. Заміж другий раз вона не вийшла.  

Другий мій прадід Курило Леонтій також був на війні. І також 

загинув у 1945 році. Прабабуся теж залишилася сама з шістьма 

дітьми, яких їй прийшлося самій виховувати. 

                                                                                   Волок Аліни гр. … 



На Великій Вітчизняній війні воював мій прадід 

Воленко Павло Яковлевич в роки Великой    

Вітчизняної війни воював на фронті, і здобув 

―Орден Отечественной войны‖    1 степені.  

 Павло Яковлевич з 1941 року воював на території  

України, в грудні 1941 року був поранений у ногуб, 

потім у госпіталі він втратив свідомість і його 

переплутали з небіщіком і кинули до загальної 

могили, але потім побачили що він живий витягнули, і доправили у 

госпіталь, у Сибір, де він і прожив до 1945 року, і потім повернувся 

додому.  

Ще один прадід Гамайло Сергій Митрофанович воював з 1941 року. У 

1942 році потрапив у полон, але йому вдалося втікти. В подальшому він 

зник безвісти у Молдові, під містом Яси. 

                                                                          Сидоренко Олег гр. 11-2  

 

Нікого з наших предків не могла обійти така траедія як війна. Будь вона чи 

громадянською, чи великою вітчизняною. 

Моя родина також, у свій час, відправляла на фронт моїх дідів та прадідів. 

Дуже цікава історія під час Другої світорої війни трапилась з моєю 

балусею Лідією. 

Вона розповідала що колись вона ‖...зі своєю великою родиною(5 сестер 

та мамою ) їхали на возі по стежці в окупування, й почули         з-заду 

невідомі голоси – то були німецькі солдати які, мабуть, шукали 

партизанів. Віз зупинився. Їхня мати підійшла й поцілувала кожну з дочок 

у лоба, обняла, та взяла на руки найменьшу сестру(~2 рочків), ніби 

передчуваючі кінець. 

Німецькі солдати, в свою чергу, підійшли й промовили якесь запитання на 

німецькій мові у якому в кінці стояло слово ―партизан‖. Мати (моя 

прабабуся) відповіла потиском плечей ―Не знаю‖. Наступні події були 

переосмисленням усього мого поняття ―фашизм‖, хоча, можливо це лише 

якась душевна доброта цих солдат до дітей і до фашизму не має ніякої 

справи. Солдати просто одвернулися та пішли далі. Для моєї родини це 

було таким собі спасінням та благословенням Господа до продовження 

роду. Бо, якщо хід подій розвертався би по більш кривавій стежці, то не 

було б зараз ні моїх батьків, ні мене.  



                                                                          Прокіпець Марина гр. 11-3 

 

Я вважаю прадідуся Фурсова Василя Михайловича (1928-2009.)  

яскравою особистістю нашої родини, тому що він досяг великих 

успіхів у карьері, але це не головне. Головне те, що він приймав участь 

у Великій Вітчизняній війні…і він не здався, не загинув, як багато 

людей с їхнього села. В нього були награди, але вони нажаль не 

збереглися до сьогодні. 

                                                                           Дерягіна Анастасія гр. 11-2 

 

 

 

 

В моей семье есть реликвия. Она не 

очень старая и пока хранится у моего 

дедушки, Михантьева Леонида 

Васильевича. Это письмо его брата, 

Карепа Николай Максимовича с 

фронта. Он ушел на фронт в 42 году 

когда ему было 17 лет. Был командиром 

группы разведчиков. Погиб в г. Баралка 

в Венгрии, откуда собственно и прислал письмо. Его наградили 

орденом Красной звезды и медалью за отвагу. Так-как не удалось 

сохранить ни одной награды это письмо является для 

моей семьи очень ценным и я считаю его нашей 

семейной реликвией. 

Моя прабабушка, 

Плотникова Антонина 

Даниловна, мать моей 

бабушки была снитаркой в 

Санбате с 1943 по 45.Награждена медалью за 

отвагу. 

Ее муж, 

Плотников 

Александр Павлович служил в армии с 

1939-40гг на Финской войне и с 41 по 

45 был водителем во время Второй 



Мировой войны. Он был ранен и контужен. Умер в 1983 году. 

                                                                            Литвиненко Даша гр. 11-1 

 

Це мій дідусь Бочаров Петр Кузьмич. Він учасник 

великої вітчизняної війни. Він воював на фронті в 

Ростовській обл. Його на війні німці схопили в полон де 

майже не годували  і тримали у холоді та грязі його 

здоров’я було підірвано на все життя. 

                                            Говоркова Анна  гр. 11-1  

 

Моего прадедушку Ступака Павла Ефимовича призвали на войну в 1941 

году, воевал он в городе Севастополе во флоте на военном эсминце. Погиб 

мой прадедушка в 1943 году. Моя прабабушка Ступак Мария Ивановна 

во время войны жила в селе Очеретоватое Магдалиновского района 

Днепропетровской области с тремя маленькими детьми. Ее дом сожгли 

немцы и семья жила в школе. Несмотря на то, что за проявление 

сочувствия к советским солдатам и партизанам немцы жестоко карали 

людей, моя прабабушка под угрозой смерти прятала партизан в погребе 

при школе, лечила их, кормила. Кто-то рассказал немцам о том, что моя 

прабабушка помогает партизанам. За это немцы хотели расстрелять всю ее 

семью. Но они  не успели этого сделать, так как началось наступление 

советских войск. 

В 1945 году прабабушка с семьей переехали в город Днепропетровск и 

жили на улице Рабочей. Прабабушка 

работала на заводе имени Ленина, они 

пережили голодовку 1946-1947 годы.  

Она сама воспитала троих детей, 

замуж больше и не вышла. 

                                                                        Павленко Дмитрий  гр. 11-1  

Семейный альбом для моей семьи считался очень важным, потому что этот 

альбом передавался из поколения в поколение, и передавал что-то новое и 

ценное из знаний  о моей  семейном древе. Недавно я сам узнал ,что мой 

прадедушка  во время второй мировой войны был подпольным  агентом в 

тылу врага, и участвовал не один раз во время военных операций на 

немцев. За множество этих и других подвигов он получил не одну медаль .  



С 1939г по 1945г стояло очень тяжѐлое  время   мои прадедушки ,и мои 

бабушки, боролись с врагом за выживание. Мои прадедушки  были как и  в 

внутренней   разведке, так и партизанами. Прабабушки были  то 

медсестры, то связистами.      

                                                                     Сірий Микита  гр. 11-1  

До цих пір ми зберігаємо нагороди мого дідуся -  Тимошишина 

Василя грудня 1943 р. Він зміг втекти звідти та потрапити до 

Радянської армії,  де став на захист своєї Батьківщини . 

Під час перебування на фронті він був нагороджений такими 

медалями, як :  

     За боевые заслуги; 

     За оборону Сталинграда; 

     За победу над Германией (1941-

1945гг).  

Під час Великої Вітчизняної війни одночасно 

загинули мій прадід та два його сини. Коли моя 

прабабуся одного й того ж дня, у 1944 році, 

отримала три повідомлення про загибель 

чоловіка та двох синів, вона від перенесеного 

стресу зовсім втратила зір.  

В книжці пам’яті воїнів ВВВ, які загинули або 

зникли безвісті, є прізвища моїх родичів.  

                                                                            

Тимошишин Елизар гр. 11-1  

 

Во время войны 1944 года мой прапрадедушка Мороз Григорий 

Емельянович при освобождении с.Волнього Новомосковский район 

был оглушен взрывом мины, в следствии чего он попал в плен к 

немецким захватчикам. В плену пробыл четыре месяца. В плену 

немецкие захватчики с помощью жестких методов пытались добиться 

с них информации. По словам моего прапрадедушки немецкие 

захватчики должны были их утром расстрелять, но вечером накануне 

рокового утра моего прапрадедушку и остальных пленников 

освободили из плена  советская армия. 



З моєю родиною зв'язано багато подій, які відбувалися не тільки в Україні, 

але і в Росії, так як моя мати та її предки народилися там.  

                                                                      Хоменко Олександр гр. 11-1  

  

По матусиної лінії. Коли почалася війна,  мій дідусь, Валентин 

Степанович  Грибов, був  у віці 6 років. Його батько, Степан Васильович, 

пішов воювати на війну разом з одним зі своїх братів, Олександром. Тато 

мами дідуся, Тимофій, теж пішов на війну. На щастя, нікого з них не 

відправляли працювати у  Німеччину. Але Олександр і Степан, 

повернулися з війни  без однієї ноги, по коліно відірвало( кожен з них 

отримав таке поранення).  

   Що стосується мами мого дідуся, Катерини Тимофійовни, її  разом  з 

усіма дітлахами: моїм дідом, Ніною, 

В'ячеславом, відправили з-під Ленінграду  у 

село( це, щоб вони не загинули). У селі 

вони тяжко працювали, мій дідусь був 

пастухом. Незважаючи на це, їжі не 

вистачало. Іноді вони довго голодували. 

Чепаков Лука Олександрович - мій прадід 

народився 28.08. 1920 року.  Проживав  у Республіці 

Білорусь, Могільовської обл., Могільовського 

району, поселення Олександрове( назване  так на 

честь його батька, за різноманітні заслуги); після 

одруження у  поселенні Сенюга. Працював лісником 

у лісничому господарстві. У 1938 році прадіда 

призвали до армії.  Згодом його призвали на фронт. 

Повернувся з війни з осколком у легенях. Після війни 

він працював бригадиром полеводнечої бригади 

совхоза ― Колос‖. 22.01.2009 року помер.  

                                                                        Смирнова Анастасія гр. 11-2  

 

 

 



 

Друга (1937-1945) світові війни і Велика Вітчизняна Війна (1941-

1945). У цих періодах брали участь всі мої прадідусі. Але була моя 

прабабуся-героїня, яка сама брала участь у Великій Вітчизняній Війні, 

Шрамко Дарина. А інші прабабусі в'язали на фронт рукавички і шили 

кисети (це мішечок для махорки (рубаний тютюн)) або розносили 

пошту. Один мій прадідусь, Веселов Олексій Федорович, взимку 

перевозив вантаж, через Ниву, під час блокади Ленінграда і де 

позбувся правого ока.  

 Ще один прадідусь, Соколів Іван Якович, воював під 

Курськом, де втратив праву руку.  А Логвиненко Дмитро, в 17 років 

був розвідником. Герої Росії і України, Герої нашої сім'ї. 

                                                                     Шрамко Владислава гр. 11-1  

1941 - 1945 гг. - Великая Отечественная Война. Прадед Фѐдор в 1941 

г. ушѐл на фронт и пропал без вести…, Двоюродный дед Иван 

Фѐдорович воевал с 16 до 20 лет в разведке. Прадед Иван прошѐл всю 

войну танкистом, удостоен звания Герой Советского союза. 

Война…  Она… 

Забрала сотни душ невинных 

За срок ,как нам казалось, очень длинных 

 Годов и дней ,минут ,секунд ,мгновений 

И пролетела только мысль твоих затмений. 

 А мысль и про добро и мир….                                                                                           

А нет того, что не судилось.                                                                                                                   

Не стоит нам гадать про белый свет… 

А свет надежды светит нам еще в лицо, 

И этот путь, как замкнуто кольцо… 

И, затаив дыханье молча, 

Мы скажем громко ,как крича: 

-Война! Зачем же ты пришла? 

И жертвы новые искала… 

 Но мы лишь на своем стояли 

И о победе мы мечтали!..  

И все же отстояли мы ее!!!                               Байрамов Ільгар гр. 11-1  

 

  



Дранович Павел Петрович. Ещѐ с детских лет 

жизнь моего прадеда была тяжѐлой и сложной. В 

11 лет он остался без матери, с младшими двумя 

братьями и сестрой. Ему пришлось учиться в 

школе и помогать отцу воспитывать младших 

детей. Когда ему ещѐ не исполнилось 15, началась 

война. Село прадеда оказалось на захваченной 

немцами территории. Начались массовые облавы 

на евреев. В школе работало много  учителей 

еврейской национальности. 

Прадедушка спас свою учительницу-еврейку, вывез еѐ в другое село, спрятав 

в повозке и 

 накрыв дровами и сеном. Так он проехал несколько немецких пропускных 

постов, и никому из немцев не пришло в голову обыскать повозку с дровами, 

которой  управляет подросток. Он был смелым и отчаянным парнем.       

 До 1943 его 4 раза угоняли в Германию вместе с другими подростками, и 

каждый раз он бежал на Родину, 

чтобы помочь отцу позаботиться о 

своих младших братьях и сестре. В 

1943 году, когда ему ещѐ не 

исполнилось 17 лет, он ушѐл на фронт 

и воевал до победы. Потом служил в 

десантных войсках и вернулся домой 

только в 1951 году. 

Прадед имеет много наград, орденов и 

медалей за мужество, отвагу и победу. Он умер в 1994 году. 

                                                                                  Чайка Вікторія гр. 11-1  

 

 

 


