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хто хоче знати!
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4
Знай наших!

Лоскотне Вас сонечко.
Причеше волоссячко,
Заплете косички,
Зарум’янить щічки.
Хай радіють діти
І цвітуть як квіти.
Пісню заспівайте,
Загадку вгадайте:
Хто  сьогодні став милішим?
І на рік іще гарнішим?

Юлій Кобренюк,
учень 6 класу

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

 Живемо і пам’ятаємо

Скажем наше дружне “НІ!”
 всім пожежам на Землі!

Пожежа - явище надзвичай-
но небезпечне. Школярі нашо-
го закладу продемонстрували 

високий рівень готовності до  
таких надзвичайних ситуацій.  

На початку квітня у шкільному 
підрозділі НВК відбувся захід, 
на якому кожен клас отримав 

змогу продемон-
струвати всі свої ар-
тистичні та практич-
ні вміння з питання 
пожежної безпеки. 
Ми не могли омину-
ти цю подію і пред-
ставляємо вам неве-
личкий фотозвіт про 
прекрасні виступи 
наших юних пожеж-
ників.

У День Перемоги вкло-
няємося Вам, дорогі наші 
Переможці, до самої нень-
ки-землі! Вічна пам’ять 
всім, хто не повернувся...
Дякуємо за наші врято-

вані життя!
О.А. Єфімова, 

директор Високобай-
рацького НВК

Дорогі ветерани!
Війна лишила сліди у 

долях кожного українця. 
Нема на Україні родини, 
яку б не зачепило горе 
втрати. Пам’ятаємо... Ві-
римо... Не забудемо...
Дякуємо Вам за мир і 

спокій!
А.В. Маліцький,

депутат районної ради

 Дорогі односельці!
День Перемоги - це свято весни,
Дата поразки страшної війни,
Дата поразки насильства та зла,
День воскресіння любові й тепла.
Нехай свято принесе у дім надію 
і добробут. Нехай переповнюють 
Вас найтепліші почуття!

Т. А.  Гавриленко,
секретар Високобайрацької 

сільської ради

САЛЮТИ МИРУ 

В дні травневі, мріями багаті, 
Коли щастя хлюпає з пісень, 
Ми щороку зустрічаєм свято 

- Перемоги радісної день. 

І встають у пам’яті дороги, 
Ті, що довелося нам пройти, 
Щоб багряний прапор Пере-
моги 
Над рейхстагом гордо про-
нести. 

І живуть у пам’яті народу 
Його вірні дочки і сини, 
Ті, що не вернулися з походів 
Грізної, великої війни. 

Їх серцям - віками пломеніти 

На державних наших прапо-
рах, 
їх думкам - перемагать і жити 
В наших творчих думах і ді-
лах. 

Їх життя, їх помисли високі, 
Котрим не судилось розцвіс-
ти, 
Закликають мир ясний і спо-
кій, 
Як зіницю ока, берегти. 

І тому, коли надходить свято, 
- Кожен рік у травні, навесні, - 
Наші грізні бойові гармати 
Салютують миру - не війні! 

Василь Симоненко

Дронь Артем Миколайович
Весь свій вільний час присвячує занят-

тям із дзюдо. Результати захоплюючі! Ба-
жаємо Артему нових перемог і визнання 
на міжнародному рівні. 
Високобайрацькі учні можуть все. 

Як гуртківці «Школи журналіста» 
цей номер готували...

Як учні 5 класу на конференції 
“Рослини - символи України” виступали...

Як учні 3 класу на майданчику гуляли...

Як учні 6 
та 8 кла-
сів дружно 
ш к і л ь н у 
територію 
п р и б и р а -

ли...

Його груди прикрашають ордени «Слави» «За мужність» 
та «Вітчизняної  війни», медаль «За взяття Берліна» та багато 
інших. Зараз ветеран на заслуженому  відпочинку, але завжди 
люб’язно приймає у себе молодь, розповідає про свій бойовий 
шлях, дає мудрі поради.  ( Читайте далі про І.О.  Безушка на с. 3)

У званні сержанта воював почергово у чотирьох арміях. Неодно-
разово був поранений, але після госпіталю знову ставав до лав бій-
ців. Брав участь у визволенні Лебедина, Жабокрича, Турчина, Мол-
давії, Румунії, Польщі, війну закінчив у Берліні. ( Читайте далі про 
П.Г.  Крикуненка на с. 3)

День Перемоги
І по-новому заспівала птаха,
І закружляли в небі журавлі.
Радіє все: і квітка, і комаха.
Вирує свято на усій землі!
День Перемоги - наша вічна 

пам’ять,
Ми не забудемо пекельної ві-

йни.
День Перемоги завжди 

пам’ятай ти,
Бо то ж твої брати там полягли
З а край, де соловей тобі співає,
За край, куди ведуть усі стежки!
За край, де журавель у синь лі-

тає,
Почуй же, Боже, наші молитви!

Світлана Чоботарьова,
учениця 9 класу НВК
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  В кожній ситуації треба 

вміти правильно поводитись
У житті нерідко трапляються події, що можуть призвести до за-

гибелі людей. Це аварії, стихійні лиха тощо. Такі події прийнято 
називати надзвичайними ситуаціями.  У Високобайрацькому НВК 
в рамках Тижня безпеки життєдіяльності заступниками директо-
ра з навчально-виховної роботи О.О.Пархетою та І.В.Потураєвою 
було проведено єдиний урок на тему: ,,Надзвичайні ситуації. Те-
роризм”. Педагоги ознайомили учнів та працівників закладу із 
надзвичайними ситуаціями, які трапляються в житті і вивели до 
них алгоритм дій. 
Олена Олексіївна спо-

чатку з’ясувала, які асоціа-
ції виникають в учнів, коли 
вони чують слова «над-
звичайна ситуація». Діти 
відповіли, що це  «стихія» 
і «лихо», «страждання» і 
«руйнування», «знищення   
людей, будівель і майна». 
З допомогою Ірини Васи-
лівни учні пригадали мате-
ріал уроків Основ здоров’я 
і поділили всі надзвичайні 
ситуації за походженням: 
природного, техногенно-
го, соціально-політичного 
та воєнного характеру. До 
останніх входить суспільно 
небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямовано-
му застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, під-
палів, убивств, залякування населення та органів влади з метою 
досягнення злочинних цілей – «тероризм» (від лат. terror – жах).
Тероризм, на жаль, став невід’ємною частиною політичних і 

економічних процесів в світі, і представляє все більше значну за-
грозу громадській і національній безпеці. Із одиничних проявів 
він перетворився на масове явище. Тероризм може поставити під 
сумнів весь процес подальшого розвитку людства.
Історики стверджують, що тероризм панує на Землі не менше 

2 тис. років.
Олена Олексіївна та Ірина Василівна презентували присутнім 

найбільші терористичні акти, які відбулися в сучасному світі:
11 вересня 2001 року світ був шокований терактами, скоєними 

підручними Бен Ладена в Нью Йорку. Цього дня пілоти-смерт-
ники спрямували пасажирські літаки на башти-близнюки Всес-
вітнього торгівельного центру, а також на Пентагон. В результаті 
загинуло близько 7 тис. людей, багато будинків було зруйновано, 
сильно постраждав престижний діловий район Нью- Йорку Ман-
хеттен.  
Трагедія Норд-Ост в Москві, відбулась з 23 по 26 жовтня 2002 

року. 40 чеченських бойовиків захопили близько 800 глядачів мю-
зиклу «Норд-Ост» в будинку Театрального центру на Дубровці 
Терористичний акт на Тушинському аеродромі 5 липня 2003 

року в Москві. 
Теракт було здій-
снено біля входу 
на Тушинський 
аеродром, де в 
цей час відбував-
ся рок-фестиваль. 
Вибухнули дві 
вибухівки. Вибу-
хівки виробили 
два терориста-
смертника. За 

офіційними даними загинуло 13 і поранено 59 людей. Більших 
жертв вдалося уникнути тільки тому, що охорона не пропустила 
цих людей в натовп фестивалю. 
У 2011 році 24 січня, стався черговий теракт в Московському 

аеропорту «Домодєдово». Зі слів слідчої групи, спрацював вибу-
ховий пристрій. У вибухівці знаходився різаний дріт. Вибуховий 
пристрій скоріше всього було закріплено на тілі людини. Міри 
безпеки в аеропорту «Домодєдово» були недостатніми. Загинуло 
35 чоловік. 

11 квітня 2011 року ввечері, у годину пік, 
стався вибух у мінському метро. Загинуло 
12 людей, поранено 149.

1 вересня 2004 рік.Школа №1 міста Бес-
лан (північна Осетія). Ранок. Святкова лі-
нійка, присвячена початку навчального 
року була перервана нападом терористів. 
Протягом двох з половиною днів терористи 
утримували в замінованому закладі біль-
ше 1100 заручників (в основному дітей, їх 
батьків і співробітників школи тримали у 
спортивному залі) у важких умовах, від-
мовляючи людям навіть в мінімальних при-
родних потребах.Більшість заручників було 
звільнено під час штурму, але, в результаті 
теракту загинуло 334 людини, із них 186 ді-
тей і більше 800 поранених.
Незважаючи на багатий стаж, тероризм 

ще ніколи не представляв для населення цілих держав такої сер-
йозної загрози. Тому в усіх державах світу громадяни влаштову-
ють акції протесту проти тероризму. В теперішній час у всьому 
світі нараховується біля сотні терористичних організацій. Більше 
тисячі дітей із 40 держав світу об’єднуються проти тероризму. 
Для того, щоб вижити в терористичному акті, треба вміти само-

стійно приймати рішення в екстремальній ситуації, а також вміти 
зберегти своє життя. Треба знати про тероризм все, для того, щоб 
йому протистояти. 
Учні 10 класу Горбенко Віталій, Антоненко Катерина, Лопуш-

нян Маріна, Венгер Олексій та учениця 8 класу Гуцалюк Ольга 
розіграли «страшну», 
але дуже повчальну 
виставу: терорист в 
масці спробував за-
хопити приміщення і, 
погрожуючи «пісто-
летом», виокремив з 
усієї маси людей тих, 
хто привертав до себе 
увагу (плакав, кричав, 
намагався втекти, про-
сив покликати лікаря 
тощо).

Для того, щоб вижити в цій ситуації, треба бути готовим, в пер-
шу чергу, психологічно. Залишиться живий той, хто виконував 
такі дії:

1)    Виконував всі вимоги терористів;
2)    Не акцентував на собі увагу терористів;
3)    Все робив для того, щоб залишитися живим, бо життя - це 

найдорожче, що є у людини.
«В кожній ситуації треба вміти правильно поводитись! Від цьо-

го залежить здоров’я та життя людини» – так підсумували почуте 
на уроці Гавриленко Ірина (5 клас) та Семенова Дар’я (1 клас).

О.А. Єфімова,
директор Високобайрацького НВК

До дня Перемоги 
Схилімо голову... 
Наче птахи летять невблаганно літа, 
Залишають свій стрій дорогі ветерани. 
У минуле пішла найстрашніша війна, 
Та про неї постійно нагадують рани. 
З кожним роком все менше і менше стає 
Тих людей, які нам здобули Перемогу. 
Лише пам’ять забути про них не дає, 
Пам’ятаймо про них і молімося Богу. 
Нехай Вічні вогні на могилах горять, 
Перед ними завжди на коліна ставайте. 
Пам’ятайте живих і померлих солдат, 
Схиліть голови – шану віддайте! 
                                   Віталій Назарук 

Доля перша.
Петро Гаврилович Крикуненко

Крикуненко Петро Гаврилович пере-
жив тяжкі роки окупації,  пішов на війну 
добровольцем зразу після визволення с. 
В. Байраки. У званні сержанта воював по-
чергово у чотирьох арміях. Неодноразово 
був поранений, але після госпіталю знову 
ставав до лав бійців. Брав участь у ви-
зволенні Лебедина, Жабокрича, Турчина, 
Молдавії, Румунії, Польщі, війну закінчив 
у Берліні.За мужність і героїзм був наго-
роджений  багатьма медалями і орденами. 
Серед них: медаль «За відвагу», медаль 
Жукова, орден «За мужність», орден «Ві-
тчизняної війни I ступеня», орден «Слави 
III ступеня» та інші. Петро Гаврилович  є 
почесним жителем  Лебедина.

Доля друга.
Іван Олександрович Безушко

Війна застала  15 - річного хлопця у 
рідних Байраках, де він проживав разом 
із мамою, батько помер іще до війни. На-
вчання  пішло у минуле, так як і багато 
чого іншого, адже школа була закрита та 
пограбована німцями. Щасливої юності 
також не було, тому що довелося тяжко 
працювати  у полі, знаючи, що  кожний 
момент тебе можуть побити поліцаї, або, 
що ще гірше, відправити на каторжні 
роботи до Німеччини. Німці виганяли 
людей на роботу у поле, а також на бу-
дівництво, проводили облави на молодь 
– потенційну робочу силу. Молоді хлопці 
та дівчата ховалися, хто де міг.
Іван Олександрович після визволення 

рідного села був призваний на військову 
службу і направлений у Гороховецькі та-
бори. У Горькому їх пересадили на само-
хідні установки та відправили на Брест, а 
звідтіля - у Німеччину добивати фашис-
тів. За мужність і героїзм молодий боєць 
був удостоєний орденів «Слави», «За 
мужність» та «Вітчизняної  війни», меда-
лей «За взяття Берліна» та інших. 

Доля третя.
Демченко Катерина Леонтіївна 

«Батьки мої були бідні, неграмотні, але 
працьовиті. Мама працювала в колгоспі 
на полях. Ми з братом ходили до школи. 
Але у 1941 році, коли мені виповнилося 

10 років, почалася війна. Ми, діти, про-
щалися з батьком, якого разом з іншими 
чоловіками забрали на фронт захищати 
нашу землю від гітлерівців. 
Окупанти примушували людей працю-

вати задарма, грабували їх. Два з полови-
ною роки ми були під владою фашистів. 
У 1942 році німці вигнали нашу сім’ю 

з хати, натомість поселили там есесівців. 
Вони разом із поліцаями виловлювали не-
винних людей і зводили до нас у погріб, 
закривали, били, знущалися з бідолаш-
них. Не давали не те, що їсти, але і кра-
плини води. Я це все бачила на власні очі. 
Ми ж ходили побиратися по чужих хатах, 
у голоді, в холоді, майже рік.
У 1943 році гітлерівці відчули, що ра-

дянська армія скоро повернеться, і почали 
відступ зі сходу на захід. Розлючені на-
падники, втікаючи, палили хати... Ніхто 
ніколи не бачив у живих тих людей, які 
перебували у полоні у погребі нашої хати. 
Певно, що від знущань вони померли. 
Ми ж у той час жили у землянці і готу-

валися до важкої зими... Але 6 січня вве-
чері (як зараз пам’ятаю!) ми були звільне-
ні радянськими військами.
Проте все було в руїні. Нам, 13-річним 

дітям, довелося вже працювати, щоб під-
няти зруйноване фашизмом село. У 1945 
році після закінчення війни додому по-
вернулося мало односельців. Мій батько 
так і не повернувся.»

Доля четверта.
Зоя Дмитрівна Бугайова

«Коли мені було 5 років, мій батько, 
Дмитро Харитонович Кравцов, загинув 
під час подій колективізації 30-х років. 
Мене та мого молодшого брата, якому 
виповнилося лише 3 роки, мамі довелося 
віддати у дитячий будинок при цукрово-
му заводі у Знам’янському районі. У 40-
му році мама мене забрала додому, а бра-
тика відправили у дитячий будинок в м. 
Ананів Одеської області. Я з мамою про-
живала у м. Знам’янка, де я і закінчила 7 
класів. Мені було 15 років, коли почалася 
війна.
Наш шкільний колектив зібрався йти 

у кіно, але по радіо нам оголосили про 
початок війни. І відразу біля школи нам 
видали лопати, щоб копати окопи на по-
лях, городах, в степу. Це було дуже-ду-
же страшно: вибухи лунали у вагонному 
депо, вугільні склади горіли, все місто 
було задимлено. 
У жовтні 1941 року німці вступили у 

Знам’янку. Я пішла на роботу на будівни-
цтво робітницею. Тоді мені виповнилося 
16 років. Весь час ми працювали на заліз-
ничному вокзалі, де нам довелося віднов-
лювати дві величезні, підірвані ще при 
відступі наших, споруди. Я була підсо-
бним працівником: носила цеглу носил-
ками (на носилках не могло бути менше 
33 цеглин, якщо ж було менше, то німець-

наглядач відразу починав бити пліткою), 
будівельний розчин - відрами (не менше 
двох відер). 
Одного разу отримала опік і мене від-

правили до радянського лікаря, Ста-
ніслава Івановича Пінкевича, який, як 
виявилося, був підпільним радянським 
солдатом. Він допоміг мені не потрапити 
до Германії, імітувавши у мене численні 
виразкові хвороби. Хитрістю і розумом 
врятував мені життя. Німці були дуже 
гидливі, тому я лишилася на рідній землі. 
Ми, передаючи важливу інформацію, до-
помагали у підготовці численних дивер-
сій. А 8 грудня 1943 року у місто увійшли 
радянські солдати.»

Доля п’ята.
Ніна Вереміївна Андріяшевська

Народилася у сім’ї колгоспника у селі 
Великий Гай (Веселівська сільська рада). 
Під час війни маленька Ніна разом із 
батьками, односельцями працювала на 
полі, підносила до тракторів воду, їжу для 
трактористів. Дівчинка пасла череду на 
колгоспній фермі, поралась у сараях біля 
худоби. Не цуралась ніякої роботи, адже 
в той страшний час малі діти своїми си-
лами, як могли, так і допомагали фронту. 
Після закінчення дев’ятого класу, з 14 

років, починає працювати секретарем у 
райпартії Аджамського району.

Доля шоста.
Фрося Григорівна Тарапака (Непо-

трібна)
«У 1941 році, коли мені було 7 років, 

я пішла у перший клас у школу недалеко 
від нас. І досі зберігаю той перший зошит, 
який підписав мій батько. Школа була для 
мене радістю. Та недовго я раділа.
Одного дня, коли зазвичай ми, діти, 

прийшли до школи, ми побачили, що у 
приміщенні дуже багато соломи. А на тій 
соломі спали німці. Нас відіслали додо-
му. Наступного дня ми пішли до школи 
у Суботці, за 5 кілометрів.  Спочатку нас 
водили батьки, але і там було багато нім-
ців, тому наша наука так і закінчилася. Я 
більше не ходила до школи, поки не скін-
чилася війна.
Гітлерівці ходили попід хатами, заби-

рали свиней, корів. Людей, які не встигли 
заховатися, насильно забирали до Герма-
нії. Нашого батька одного разу ледь не 
застрелили, але ми із сестрою так силь-
но плакали, що німець пожалів його і, як 
сказав один із них, що це діти врятували 
свого батька від смерті. Через наше село 
літали снаряди. Люди жили у погрібах 
майже місяць (коли через село проходила 
передова): спали на картоплі, взуті, одяг-
нені, вставати неможливо було, адже не 
було, де ходити. Хата наша тоді згоріла, 
ми лишились на вулиці. Німецький снай-
пер кулею в груди вбив мого дідуся Ваню. 
Як згадаю це жахіття, так і плачу. Було ве-
лике горе нам.»

Долі, скалічені війною


