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Ніхто не забутий, ніщо не забуте! 

70 років тому, 6 листопада 1943 р., радянські війська визволили 
столицю України місто Київ від німецько-фашистських загарбників. 

Вирішальною в битві за Київ стала ніч з 5-го на 6-е листопада. 
По Брест-Литовському шосе (нині проспект Перемоги) у місто 
пробилися танкісти під командуванням капітана Д.А. Чумаченка. 

Першим у Київ прорвався танк гвардії старшини Никифора  
Шолуденка. Неподалік заводу «Більшовик» Шолуденко був смерте-
льно поранений. Посмертно за цей подвиг йому присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. 

6-го листопада в 0 годин 30 хвилин Червоний прапор був підня-
тий над будівлями ЦК КП(б)У (площа Калініна, нині Майдан  
Незалежності). 

О п’ятій годині ранку генерал Микола Ватутін доповів  
Верховному Головнокомандувачу Йосипу Сталіну, що Київ повніс-
тю звільнено від німецько-фашистських загарбників. У цей же день 
героям битви за Київ та Дніпро салютувала Москва. 

За мужність і героїзм, проявлені при визволенні Києва, бійці та 
командири Червоної Армії були нагороджені орденами і медалями, 
а понад 2500 з них стали Героями Радянського Союзу. 

Вічна пам'ять героям!  
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5 листопада до 70-річчя визволення 
міста Києва від фашистських загарбників 
в 1-11-их класах гімназії № 179 міста  
Києва відбувся урок мужності «Подвигу 
визволителів Києва честь і слава». 

 
Ангеліна Ворона: «Молоді юнаки на-

шого часу хочуть буди схожі на тих чоло-
віків та мужніх ветеранів, що безстрашно 
захищали свою Батьківщину». 

Аріна Ковальчук: «Після того, як я по-
бувала на відео уроці, я зрозуміла що , на-

жаль, дуже мало знаю про героїв своєї краї-
ни. Дуже радію, що так багато підлітків 
пішли по стопам своїх предків і вчаться на 
медичному факультеті або хочуть стати 
військовими. Я ж у майбутньому мрію ста-
ти лікарем,щоб допомагати людям, ряту-
вати їм життя». 

Єгор Голишевський: «1941-1945 року 
були найважчі для наших ветеранів. Бага-
то смертей понесла за собою війна. Наші 
прадіди віддавали своє життя заради нас». 

Наталія Костик: «В наші дні ми не пере-
живаємо щохвилини за своє життя. У нас є 
все: і їжа, і житло, і всі умови для персона-
льного життя. А в той час у людей не було 
практично нічого». 

Дарина Костюченко: «Ці люди завжди 
залишаться в нашій пам’яті, адже одним із 
них був мій дідусь Голубчанський Василь, я 
ціную, поважаю його. Він пролив багато 
крові за Батьківщину, і хоча я не застала йо-
го живим, але я буду вічно пам’ятати його». 

Олександра Панасицька: «Але ми, ни-
нішнє покоління, повинні не забувати на-
ших прадідів і рівнятися на них. Адже вони 
є нашим моральним зразком мужності, смі-
ливості та патріотизму». 

Андрій Зонь: «А потім коли встали мо-
лоді кадети та розповіли про їх службу, з’яв-
илася гордість за наших солдатів що ще є 
такі люди, які готові боротися за нашу дер-
жаву». 

 
Учні 8-А класу 

Телеурок  
«Подвигу визволителів Києва честь і слава» 
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Вшановуючи пам’ять визволителів  
Києва від фашистської навали, 31 жовтня 
2013 року учні та вчителі гімназії № 179 
поклали квіти до пам’ятника воїнам авто-
мобілістам і дорожникам.  

Пам’ятний знак споруджено 1985 року 
на честь 40-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні.  

У вересні проходила міська акція учнівсь-
кої молоді міста Києва «Пізнай свій край – 
пізнай себе». 9-А клас бере участь в цій 
акції вже п’ятий рік поспіль. 

Одинадцятий етап міської акції 2013 року 
відбувався у селищі Віта Поштова та  
Круглик, де проходила перша лінія 
оборони Київського укріпрайону. 

Ми дуже вдячні військовим частинам, які 
провели нам екскурсію по доту № 179 і 
відтворили ситуацію бою з вибухами, куле-
метними чергами. 

Екскурсія до Маріїнського парку 

На осінніх канікулах я з класним керівни-
ком Коваленко Л.Г. та однокласниками хо-
дила на екскурсію до Маріїнського парку. 
Саме там ми побачили пам’ятник генералу 
Ватутіну та згадали про героїчний подвиг 
визволителів рідного міста Києва. Ми вша-
нували пам’ять бійців, які загинули в роки 
Великої Вітчизняної війни. Ця екскурсія була 
для нас героїко-історичною згадкою про ті 
тяжкі часи, коли за наше покоління та май-
бутнє воювали наші ветерани.  

Олександра Водянюк, 
7-Б клас  

Квіти визволителям 
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У Парку Вічної Слави біля пам’ятника Невідомому 
солдатові відбулися урочистості з нагоди відновлення 
Почесної Варти “Поста № 1” до 69-ої річниці звіль-
нення України і 70-ої річниці звільнення Києва від 
фашистських загарбників. 

Право заступити на “Пост № 1” отримали кращі учні 
навчальних закладів Києва, лідери учнівського самовря-
дування. Таке право нести Почесну Варту на “Посту 
№ 1”отримав і Президент учнівської ради нашої гімна-
зії Роман Бородатов. 

Серед почесних гостей заходу були присутніми вете-
рани Великої Вітчизняної війни, представники пошуко-
вих загонів, учні навчальних закладів столиці. 

Вахту Пам’яті біля Вічного Вогню юні кияни несли з 
28 жовтня по 6 листопада 2013 року. 

У заході взяв участь заступник голови Київської місь-
кої державної адміністрації Віктор Корж. 

 
За матеріалами інтернет-видання  

Новини України— From-UA 

ПОСТ № 1 

Нам не треба війни, не треба – 
Ми за спокій і мир на Землі, 
Щоб не коршаки в чистому небі, 
А космічні пливли кораблі, 
Щоб щасливо зростали діти 
І не бачили жаху війни, 
Щоб зловісний воєнний вітер 
Був розвіяний вітром весни. 
Вітром правди і сили людської — 
Силу ту не здолати в віках — 
Нас даремно лякають війною, 
Міць народу - в народних руках! 
Нам не треба війни, не треба – 
Ми за спокій і мир на Землі. 
Щоб не коршаки в чистому небі. 
А космічні пливли кораблі. 

М.Уманець  
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