Щомісячна газе та учнів
Тячівсь кого профе сійного ліце ю
Закарпатсь кої області
випуск № 2
жовте нь 2016 р.

Інтерв'ю з
Щоб країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни
Віддають саме цінне - життя,
України найкращі сини!

оман ванович

озичко

(7 грудня 1984 — 18 лютого 2015)
сержант Збройних сил України

Навчався у Т ячівській ЗОШ
ім. В. Гренджі-Донського,

у Тячівському професійному ліцеї.
2004 року прийнятий на військову службу за
контрактом, старший патрульний прикордонної
застави «Т ячів» Мукачівського прикордонного
загону. 2006-го звільнився у запас.
31 липня 2014-го мобілізований, головний
сержант взводу, 128-ма окрема гірсько-піхотна
бригада.
18
лютого 2015-го загинув під
Дебальцевим, яке обстрілювали російські
терористи.
Без Романа лишились батьки. Мати Романа
не пережила смерті сина, вона померла 9 травня
2015 року в 49-річному віці.
6 березня 2015-го з військовими почестями
похований у місті Т ячів.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у
захисті
державного
суверенітету
та
територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі під час російсько-української
війни, відзначений — нагороджений:
 орденом «За мужність» III ступеня
(посмертно)
 у Т ячеві встановили меморіальну дошку на
честь загиблого Романа Козичка
 присвоєне звання почесного громадянина
Т ячева (посмертно)

(викладач предмету Захист Вітчизни,
вихователь)
підготувала:
Федурцьо Марина

 Як давно Ви викладаєте предмет
Захист Вітчизни?
Цей предмет я викладаю більше
двадцяти років.
 Чому саме Ви обрали даний предмет?
Я офіцер, а Захист Вітчизни має
викладати лише викладач, який має
військове звання.
 Ви майже постійно перебуваєте у ліцеї:
з початку дня – на уроках у ролі
викладача, потім в гуртожитку – в
ролі вихователя. Як Ви справляєтеся
з домашніми обов’язками?
Добре, люблю допомагати жінці.
 Як ви потрапили на війсь кову
службу?
Після закінчення університету я
працював
у
Калинській
школі
заступником директора по навчальновиховній роботі. У 1980 році був
призваний на військову службу офіцером
в політвідділ на Байкало-Амурську
магістраль у ролі зам. політа.

Повертайтесь живими, солдати…
Наче Ангели Правди і Миру,
Щоб по Духу в віках прославляти
Україну свободну й щасливу!
Кожного ранку ми прокидаємося з надією, що
сьогодні все буде добре. Нарешті ми почуємо таке бажане,
довгоочікуване, стане спокійно і тихо на Сході нашої
держави, де виборюється право на наше мирне і спокійне
життя. Але, на жаль, із засобів масової інформації ми чуємо
про нові постріли ів, знову втрачаємо молоді життя. Т а все ж
живемо із вірою в те, що відстоїмо незалежність і цілісність
нашої держави.

Учасникоми подій, які відбуваються у зоні
АТ О, стали наші колеги, майстер-виробничого
навчання ошка Г. В., та інженер-електронник
Деяк П.П. Саме ці дні принесли зустріч із ним учням
ліцею під час уроку мужності «З Україною в серці»,
який проведено 4 лютого 2015 р. в групі № 3 класним
керівником Ге ре вич О .В.
З хвилюванням слухали учні розповідь
солдата про особливості своєї служби, мужність наших
земляків, про взаємовиручку між бойовими
товаришами. Хоч сам він з Молдови, але по духу
українець і нікому не дозволить завоювати і знищити
нашу землю. Відповідаючи на численні запитання
учнів, гість розповів про своє ставлення до подій, до
настроїв місцевих жителів, ділився спогадами і
переживаннями. Багато говорили про патріотизм.
Т ільки тепер, напевно, учні усвідомили, що означають
такі звичайні слова, як незалежний, вільний.
Усвідомили, як це бути справжніми патріотами, яке
велике значення мають слова нашого гімну, який
рідний і дорогий нам наш синьо-жовтий прапор. Це
пробудження свідомості, і воно сколихнуло всю
Україну від наймолодшого до найстаршого.
Ніхто не хотів виходити з класу. Розмова
щира, тепла за чашкою чаю, фото на згадку про зустріч
із тим, хто, не шкодуючи свого життя і здоров’я,
відстоює єдність України… А через кілька днів йому
повертатися в зону бойових дій.

Повертайся живим, солдате!

урок Захист Вітчизни в групі № 10
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