
Відлуння війни 
Війна минула, канула в літах, 
Та ветеранам й досі ехо чути 
Того мотору гул і крик тієї роти, 
Що йшла вперед, ковтнувши страх. 
Забувши все, до перемоги йшли. 
І бачить ворог: йдуть на смерть, 
Вбивати йдуть, молоти в дерть 
Віддавши все, в історію ввійшли. 
Великі люди зробили це для нас, 
Для тих, хто й досі пам’ятає, 
В душі тримає, цінить Вас. 

Пугач Влад, 10В клас 

Прес-центр Солонянської СЗШ №1 

6 травня 2011 року 

Вітаємо із 66 річницею  

Великої Перемоги! 

ВОГНЕННИМИ ДОРОГАМИ  

УКРАЇНИ 

Війна прокотилася землями України, 

Білорусії, Росії, зачепивши майже кож-

ну родину своїм чорним крилом. З по-

коління в покоління передаються істо-

рії про рідних, які захищали свою Віт-

чизну. Є такі історії і в моїй родині. 

Уже близько 5-ти років немає в живих 

мого прадідуся Титаренка Івана Григоровича, але я доб-

ре пам’ятаю його розповіді про війну. Дідусь побував у 

1943 році у справжньому пеклі-битві на Курській дузі. 

Фашисти сконцентрували тут майже мільйон солдат та 

офіцерів, 10 тисяч гармат та мінометів, 2700 танків і 

штурмових гармат та 2050 літаків. Бої точилися вдень і 

вночі, хоча важко було визначити, коли наступав день. 

Після цієї бойні дідусь звільняв Харків, де був поране-

ний. 

Пригадую розповідь про проведення мітингу воїнів і 

жителів міста Харкова, і в цьому який відбувався відразу 

після його звільнення. На площу вийшли всі жителі міс-

та, яких залишилося дуже мало. Харків радів. Бурхливи-

ми оплесками зустріла площа появу на трибуні представ-

ників Українського уряду та маршала Г.К.Жукова, який 

у виступі запевнив жителів Харкова, що це вже остаточ-

не звільнення міста, яке за час війни переходило декіль-

ка разів у руки ворога. З визволення Харкова почалося 

звільнення усієї території України від німецько-

фашистських загарбників. Вражає, що в звільненні Укра-

їни дідусеві довелося брати безпосередню участь від 

початку до кінця, від першого кілометра до останнього. 

Надалі війська, в складі яких перебувала військова 

частина Титаренка Івана, розпочали стрімкий наступ на 

території Лівобережної України, звільнивши сотні насе-

лених пунктів і міст: Полтаву, Суми, Кременчук та інші. 

Звільняючи від загарбників територію Полтавської 

області, частина дідуся проходила неподалік від його 

рідного села. На прохання рядового Титаренка Івана 

командування відпустила його на день відвідати домів-

ку. На подвір’ї його радо зустріли дві сестрички та ста-

ренький батько, які переховувалися в землянці. Село 

було напівзруйноване, вся молодь була вивезена на ка-

торжні роботи до Німеччини. Побувши декілька годин 

звільненими, Іван вирушив в дорогу наздоганяти свою 

частину.  

Далі були форсування Дніпра на території Київської 

області, звільнення Києва, перехід в наступ у напрямку 

Житомир-Бердичів, звільнення міст і сіл Вінницької 

області. Потім на чергу дня постало питання скоріше 

звільнити Львів. На ранок 27 липня 1944 року після 

жорстоких боїв великий промисловий і культурний 

центр був звільнений від німецько-фашистських загарб-

ників.  

Дивізія, до якої входив Титаренко Іван, проявила 

особливий героїзм при взятті Львова, і їй було присвоє-

но почесне звання Львівської.  

У боях за Львів дідусь отримав поранення і був від-

правлений в тил на лікування, а після видужання знову 

був направлений на фронт. Тепер вже довелося звільня-

ти народи Західної Європи від фашистського понево-

лення. Перемогу Титаренко І.Г. зустрів у Празі. Він 

отримав медаль «За відвагу», нагороджений орденом 

Вітчизняної війни першого ступеню та багатьма інши-

ми орденами і медалями. 

Боротьба Радянських Збройних Сил за вигнання 

ворога з території України продовжувалася більше як 

півтора року, була тяжкою і довгою. Складно це уяви-

ти, але за цей час моєму прадідусеві (тоді ще зовсім 

юному) довелося пройти воєнними дорогами України 

тисячі кілометрів пішки, бо служив у піхотних війсь-

ках. 

Ми вдячні Вам, радянські воїни, за Велику Перемо-

гу. Ось уже вкотре готуємося ми до всенародного свята 

і щоразу шукаємо тих слів, такої форми вислови, щоб 

якнайповніше передати і велич здобутої Перемоги, под-

вигу народу, і ціну жертв, і наше схиляння перед па-

м’яттю загиблих.  

Євсюкова Марина, 9А клас 

9 травня 2011 року виповнюється 66-а річниця від дня закінчення Великої Вітчизняної війни.  
Ця війна—небувала за своїми масштабами і жорстокістю, найкровопролитніша у світовій історії. Важко переоцінити сьогодні значення 

Перемоги нашого народу над фашизмом, роль у ній Радянської Армії, партизанів, підпільників, трудівників тилу—всього радянського народу. 

Війна 
Кров змиває всі гріхи, 
Настає війна між нами. 
І ті крики голосні  
Я не опишу словами. 
Скільки втрачено життів? 
Скільки сліз пролито? 
Скільки мужніх вояків 
Не дійшли до літа… 
У солдата в серці біль, 
Він заслуговує поваги. 
А спогади минулих літ 
Не гідні малої уваги. 
Війна скінчилась, і все добре! 
Ми не забудемо цю мить, 
Солдата серце все ж хоробре 
В хвилину кожну захистить! 
Подяка вам, наші солдати,  
За те, що мир настав у нас,  
І що змогли життя віддати, 
Ми пам’ятатимемо Вас! 

Макаревич Злата, 10В клас 
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Спогади про дідуся 
Свій внесок у написання науково-дослідної роботи зробив член 

гуртка ―Юний історик‖ Макієвський Юрій, який вивчав життєвий і воєн-
ний шлях свого прадіда - Теліченка Юрія Михайловича, колишнього 
вчителя нашої школи. Він познайомився з цікавою унікальною спад-
щиною – фронтовими листами, що розкривають всі сторони воєнного 
життя від початку війни і до Великої Перемоги. Про початок війни в 
одному із листів дідусь пише: ―І ось в неділю, 22 червня 1941 року, 
зловісна команда ―Боевая тревога‖ обірвала моє та моїх товаришів 
мирне життя. Тому цей сигнал був сприйнятий, як навчальний. Але 
після сніданку у небі з’явилися ворожі літаки ―Мессершмідти‖. Зніма-
лися пломби з дверей та воріт військових складів, розміщували у пот-
рібних місцях озброєння, готувалися до виступу, до зустрічі знахабні-
лого ворога. А який він? Зранку був порушений звичайний ритм бом-

Героям – землякам 
Л.Невірна 

В центрі Солоного, в маєві віт 
Застиг у скорботі мовчазний граніт… 
Чиї тут серця зупинились колись від рани? 
Чиїх чоловіків, братів, коханих? 
Чиї недоспівані пісні слова? 
Чия тут надія і туга жива? 
Спинилася тиша… Засніжені скроні, 
Багряні гвоздики у теплі долоні. 
Зажурені очі від болю стемніли, 
Застигли слова на вустах занімілих. 
Що може зрівнятися з горем її? 
З горем мільйонів таких матерів? 
Ще в пам'яті світу живуть і понині 
Дроти Освенціма і попіл Хатині. 
Вічним вогнем запалали гвоздики, 
Впавши на сірі зволожені плити. 
В центрі Солоного в маєві віт 
Навіки застиг непорушний граніт. 

Відкриття Меморіального комплексу в Солоному.  
9 травня 1969 року 

бами, які були скинуті на територію військової частини. В казармах пусто... 
У бій вступили на другий день війни під містом Кременцем (нині—
Тернопільська область). У перших листах із фронту Юрій Михайлович пи-
сав про величезні втрати, про спалені міста, села, промислові підприємст-
ва, підірвані мости, знищені залізничні станції… Швидко намагалися захо-
ронити тих, хто загинув, швидко прощалися з пораненими, яких відправля-
ли у тил. Усі шляхи були забиті військами, біженцями, які, залишивши все 
нажите, йшли запиленими дорогами на схід. Особливо багато було жінок 
із дітьми, старих людей. Запам’ятав і чудовий урожай 1941 року, знище-
ний гусеницями фашистських танків; як горіла пшениця, як горіла під нога-
ми земля. Боляче було відступати, залишати ворогу рідну землю, де наро-
дився, виріс, де пройшло дитинство та юність. Юрій Михайлович особливо 
часто згадував події оборони міста Києва, яке для нього було рідним, так 
як там народився і жив його батько. Місто знайоме з дитинства... 

Макієвський Юрій, член гуртка ―Юний історик‖ 

Кричать на могилах квіти 
Григорій Біленко 

Благають-кричать могили, 
Беззвучно волають скрізь: 
-Навіщо ви нас розрили? 
Чи мало вдовиних сліз? 
Лежать тут війною вбиті… 
Лежать, хто на битву йшов… 
Не рвіть же над ними квіти— 
Ті квіти—солдатська кров… 
Ви пам’ять про них згубили— 
Ви ще раз убили їх… 
Не руште їх прах в могилах… 
Ви правду кажіть про них… 
Не чують потомки ситі, 
І топчуть—бо світ здурів, -  
Руйнують надгробні плити, 
Могили солдат-батьків… 
Благають серця убитих, 
І квітами сходять знов…. 
- Не рвіть на могилах квіти!.. 
То пам’ять свята, любов… 
Лежать тут війною вбиті, 
Хто смерть у боях знайшов… 
Кричать на могилах квіти… 
Волає священна кров... 

Людина на війні та її доля 

 Війна – найжорстокіша річ у світі. Лю-

дина, якщо вона справді відчуває себе лю-

диною, завжди стоятиме проти війни. 

Багато людей загинуло у війнах... Бага-

то матерів не дочекались своїх синів. Кров, 

смерть, втрата дорогих людей – це найгір-

ше, що може пережити людина.  

Але навіщо? Навіщо руйнувати те, що 

так довго створював кожен із нас? Невже 

люди не можуть жити у мирі? Невже не 

можна обійтися без війни? Хто знає, скіль-

ки людей втратили своє життя заради сво-

боди Батьківщини? А як же ті, яких пора-

нили на війні? Серед нас є такі люди. Яка 

їх доля? Якби не було війни, то вони б жи-

ли, як усі інші люди, що не пройшли через 

це страхіття. Але у кожного з них й досі 

кровоточать рани. Тому учні кожного кла-

су нашої школи опікуються ветераном. 

Проте ми добре знаємо, що не повернемо 

їм те здоров’я та не змусимо забути війну. 

Тому що це—незабутнє.  

Пономаренко Яна, 7Б клас 


