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                    Присвячується 
Анатолію Бузуляку

Я вернуся до тебе весною,
Теплим вітром злечу над тобою...
Я вернуся весняним дощем,
Розцвіту я калини кущем...
Я прийду на світанні зорею,
Ясним місяцем зійду межею.
Ти у небо частіше дивись - 
І побачиш мене, як колись.
Я на полі зростаю колоссям,
У росі мочу ноги я босі.
Подивись у блакить небосхилу - 
Журавлиним ключем я прилину.
Я з’явлюсь на-

весні первоцві-
том,
Птахом я під-

німуся над сві-
том...
Ти прости мене 

і відпусти - 
І у Бога сми-

рення проси...
                           

К.Братко

    Наш сайт в Інтернеті     http://vysoki-bairaky.com.ua

Роздуми про мужність, честь і героїзм

Патріот - це та людина, яка захищає, по-
важає, любить свою Батьківщину. Патріот 
якщо сказав: «Я люблю  свою країну!», то 
він її любитиме. Патріот якщо сказав: «Я 
буду захищати!», то він її захищатиме дові-
ку.

Віталій Рапота, 
учень 7 класу НВК

В наш тяжкий час, напевно, всі люди ста-
ли патріотами, бо вони хочуть допомогти 
тим, хто потрапив в АТО.

Дар’я Мудра,
учениця 7 класу НВК

Патріот - це людина, яка може зробити все 
заради Батьківщини, навіть загинути... 

Юрій Маслюк,

учень 7 класу НВК

Якщо Ви патріот, то доведіть 
це!
Допоможіть солдатам! Дове-

діть, що Вам не байдуже!
Юлія Чемойдан,

учениця 7 класу НВК

Слова про мужність і патріо-
тизм - ніщо, якщо вони не під-
кріплені ділом. Мужність і ге-
роїзм щодня проявляють наші 
солдати, волонтери і просто не-
байдужі люди, які опинилися у 
зоні АТО.

Світлана Овчіннікова,
учениця 6 класу НВК

Дорогі односельці!
У п’ятницю, 28 листопада, у Високобайрацькому НВК від-

будеться урочисте відкриття меморіальної дошки, присвяче-
ної світлій пам’яті Анатолія Бузуляка. Наш святий обов’язок 
- вшанувати загиблого героя своєю присутністю і хвилиною 
мовчання, помолитися за нього, згадати теплим словом у пе-
реддень його Дня народження.
Запрошуємо всіх небайдужих.
Ми пам’ятаємо тебе, Тошо.

Адміністрація НВК, 
Високобайрацька сільська рада

По-простому й ласкаво його називали «Тошкою», за-
вжди і скрізь: батьки, рідні, в дитсадку, у школі, уні-
верситеті, друзі, військовослужбовці-побратими...Він 
жив, радів життю, складав плани на майбутнє, ним 
пишалася мама і мріяла про щасливе майбутнє свого 
сина... Але страшна неоголошена війна перекреслила 
одним махом все, залишивши чорний слід на все жит-
тя... [Читайте на с.2]

В.В. Гавриленко,  жителька села Високі Байраки
вчитель початкових класів Високобайрацького НВК

Мужність - це не пафосні слова, артистизм чи гра на публіку. 
Мужність - це внутрішня совість людини, почуття обов’язку і від-
повідальності за щось. Мужність - це коли ти і смерть на відстані 
протягнутої руки, коли вже немає страху за себе, а страшно за ін-
ших.

Війна… Кровопролиття… Смерть… Невже ці слова стосуються нашої країни?.. Переглядаючи по телевізору спецвипуски зі Сходу 
країни, ми не можемо до кінця усвідомити всю складність і увесь жах подій, що там розгортаються. Адже про війну ми звикли чути від 
дідусів-ветеранів Великої Вітчизняної  війни та бачити її тільки в кінофільмах. І не хочеться вірити, що в наш мирний час відбувається 
таке жахіття. Не віриться до тих пір, поки це не торкнеться нас самих. Рветься душа від болю, коли молоді хлопці-герої повертаються 
додому в домовинах. Коли дивишся на убиту горем матір і нічим не можеш допомогти.
Для нас таким героєм став наш земляк, уродженець села Високі Байраки Анатолій Бузуляк, який загинув 29 липня 2014 року під м. 

Сніжне Донецької області. Сержант, заступник командира групи спеціального призначення 3-го кіровоградського окремого полку спеці-
ального призначення. Завжди був дуже чуйним, відповідальним, мав загострене почуття справедливості, ще за життя  був нагороджений 
нагрудним знаком «За військову доблесть» - таким його знають у війську.
А для своїх рідних та близьких він - звичайний хлопець Тошка. Якось у школі вчителька сказала: «А зараз буде відповідати Анатолій». 

«Я не Анатолій, а Тошка», - відповів хлопчик. З тих під 
його так стали називати не тільки вдома, а й у школі, і в 
університеті, і на роботі. Завжди усміхнений, привітний, 
турботливий, добрий, товариський, чуйний, кмітливий та 
спритний – таким він залишиться у нашій пам’яті. 
Тоша гарно навчався, радів життю, кохав. Будував пла-

ни на світле майбутнє. Весною планував одружитися з 
коханою дівчиною Людмилою… Але війна перекреслила 
всі плани хлопця, відтяла шматок серця у мами, залишила 
глибокий слід болю у коханої Люди та рідних і близьких 
хлопця. Не хочеться вірити, що такого світлого юнака, як 
Тошка, більше немає. 
Говорять, що людина помирає лише тоді, коли про неї 

забувають. Я сподіваюсь, що Тошка буде жити вічно у 
серцях кожного з нас, адже він пожертвував найдорожчим 
– своїм життям, заради нас, нашого майбутнього. Спи спо-
кійно, наш герою! Вічна тобі пам’ять і слава!

Н.М.Брайченко, жителька села Високі Байраки

Поки пам’ятаємо, він житиме вічно
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Герої не вмирають - 
вони тільки поруч жить перестають

Вже майже півроку триває війна за територіальну цілісність 
України. І, на превеликий жаль, вона, страшенна, вже забрала 
життя багатьох молодих людей: синів, чоловіків, коханих, рід-
них, друзів, знайомих... Це дуже боляче. Неможливо змиритися 
з тим, що в наш мирний час проливається кров і відходять від 
нас так несправедливо на вічний спочинок найрідніші й найкра-
щі...
Я все це розумію і усвідомлюю серцем і кожною клітиночкою 

мозку, адже сама мати військовослужбовця за контрактом, який 
вже п’ятий місяць несе службу в зоні АТО.
Тож низько схиляю голову перед пам’яттю загиблих синів (як 

важко вимовляти ці слова) цієї непотрібної війни. Висловлюю 
співчуття всім матерям, чиї синочки не повернулися додому жи-
вими зі службового відрядження зі сходу країни, як герої Украї-
ни. Особливо, - жительці села Іванівки Бузуляк Галині Дмитрів-
ні, мамі мого колишнього учня-відмінника, Бузуляка Анатолія, 
який кілька місяців тому загинув на сході країни як герой Укра-
їни.

По-простому й ласкаво його називали «Тошкою», завжди і 
скрізь: батьки, рідні, в дитсадку, у школі, університеті, друзі, 
військовослужбовці-побратими...Він жив, радів життю, скла-

дав плани на майбутнє, ним 
пишалася мама і мріяла про 
щасливе майбутнє свого 
сина... Але страшна війна пе-
рекреслила одним махом все, 
залишивши чорний слід на 
все життя... 
Пам’ять про тебе, СИНОЧ-

КУ, буде світлою і вічною...
На жаль, через війну на схо-
ді твої побратими не змогли 
тебе провести в останню 
путь, але передають тобі такі 
слова: «Спи спокійно, Тошка,  
- Дев’ята рота за тебе пом-
ститься!..». 
Вічна пам’ять СИНАМ-ГЕ-

РОЯМ, а їхнім батькам і рід-
ним нехай Бог допомагає пе-
режити таку страшну втрату...

Лети, моя зозуленько, лети!
Над краєм, що зіщулився від болю...
Над тими, що вернулися із бою...
Над тими, що в бою тім полягли...

Мій світ! Ти геть здурів від німоти!
Лети, моя зозуле, не журись!
Лиш накукуй всім хлопцям довгі літа!
А мама в хустку нав’язала жита,
Мій любий, мій коханий, повер-

нись!
Та не в гробу цинковому, не треба!
Не хочу я, щоб гинули сини,
Бо в світ прийшли вони не для ві-

йни!
Щоб не зазнала більше жодна мати
Утрати найріднішого солдата!
Бажаю лиш з добра, а не зі зла,
Щоб жодна з нас до того дня не до-

жила...
(Т. Шевцова).

А ще я сподіваюся на мирне врегу-
лювання військово-політичної ситу-
ації, що склалася в нашій країні, най-
ближчим часом. Я дуже цього хочу, і, 
повірте, не тільки я...

В.В. Гавриленко, 
вчитель Високобайрацького НВК, 

жителька села Високі Байраки

Анатолій Віталійо-
вич Бузуляк народився 
29 листопада 1986 року 
в селі Високі Байраки 
Кіровоградського ра-
йону Кіровоградської  
області в сім’ї Галини 
Дмитрівни та Віталія 
Анатолійовича Бузуля-
ків. З дитинства відзна-
чався кмітливістю та 
допитливістю. 
У 1993 році пішов до 

1 класу Високобайраць-
кої середньої школи 
(нині Високобайраць-
кий НВК). Класним 
керівником цього класу 
була Гавриленко Вікто-
рія Василівна. Учень 

виявляв цікавість і наполе-
гливість у навчанні, прояв-
ляв інтерес до науки. Педа-
гоги відзначали здібності 
Анатолія до навчання. Що-
року учень нагороджував-
ся Похвальними листами 
за високі досягнення в 
навчанні. Також був ак-
тивним учасником худож-
ньої самодіяльності, брав 
участь у спортивних зма-
ганнях та різноманітних 
вікторинах і конкурсах, де 
завжди здобував призові 
місця. Це свідчило про лі-
дерські якості цієї дитини. 
У 2000 році через сімей-

ні обставини родина змі-
нила місце проживання і 
переїхала до села Іванівки 

Кіровоградського району. До 7 класу Анатолій Бузуляк пішов у 
Іванівську школу, яку закінчив з відзнакою. 
У 2004 році вступив до педагогічного університету імені Во-

лодимира Винниченка на природничо-географічний факультет. 
Студент був активним 
в усьому: навчанні, 
спорті та громадсько-
му житті. Дуже багато 
подорожував з групою, 
вів туристичну діяль-
ність. На  п’ятому курсі 
університету вирішив 
зав’язати серйозні сто-
сунки і планував май-
бутнє життя. 
У 2009 році, закінчивши навчання в університеті, отримав дов-

гоочікуваний диплом 
спеціаліста. 
Анатолій вирішив ре-

алізуватись ще й у вій-
ськовій справі. 5 жовтня 
2009 року, присягнувши 
на вірність українсько-
му народу, став військо-
вослужбовцем третього 
окремого полку спеці-
ального призначення за 
контрактом (підписав 

перший контракт на 3 роки). 2012 р – підписав другий контракт 
на 5 років. 
Під час служби у війську за контрактом рота Анатолія брала 

участь у Всеукраїнських та Міжнародних військових конкурсах  
та здобувала численні перемоги. Тому з початком АТО їх одними 
з перших було відправлено на схід України захищати свій народ. 
Під час військового протистояння з терористами за Донецький 
аеропорт  Анатолій зі своїми бойовими побратимами знаходився 
на передовій. 14 червня 2014 року за проявлену  хоробрість, ви-
нахідливість та відвагу  був нагороджений нагрудним знаком «За 
військову доблесть». 
Здава - лося, все 

йшло до- бре. Мама 
та кохана д і в ч и н а  
п е р е - ж и в а л и 
за Тош- ку, але 
водночас і гордили-
ся ним. Ч е к а л и 
його по- вернення, 
щоб від- святкува-
ти  весіл- ля. Але 
в і й н а перекрес-
лила всі з а д у м и , 
понівечила плани і сподівання. 29 липня 2014 року їх коханий 
Тошка, а для всіх - сержант Збройних Сил України, заступник ко-
мандира групи спеціального призначення, командир відділення,  
загинув під містом Сніжне Донецької області під час мінометно-
го обстрілу терористами. Похований 6 серпня 2014 року в селі 

Іванівка Кіровоградського 
району.
Указом Президента 

України №873/2014 за 
особисту мужність і ге-
роїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету 
та територіальної ціліс-
ності України, вірність 
військовій присязі Ана-
толія Віталійовича Бу-
зуляка нагороджено ор-
деном «За мужність» ІІІ 
ступеня (посмертно).
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