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Тема номера

Колочава: опришки, вітейзи, полковники
Колочава в усі часи славилася героїчними, мужніми чоловіками. Волелюбний та войовничий дух колочавців надихнув Івана Ольбрахта створити літературного героя – останнього опришка Карпат Николу Шугая, що
став легендою. Колочавці — це хоробрі опришки, відчайдушні повстанці УПА, угорські вітейзи, фронтовикичервоноармійці, воїни-інтернаціоналісти, полковники чи прості солдати, що виконували свій громадянський обов’язок у лавах угорської, чехословацької, радянської, а пізніше — української армії. Про багатьох із
них вже писала наша газета. Цей номер присвячений воякам часів Радянського Союзу і військово-патріотичному вихованню молоді у ті часи.
ликою гордістю для кожного школяра було стояти там у військовій формі зі справжнім автоматом. На шкільних костюмованих балах учні красувалися переважно у військовому
однострої. І то не важливо, що деколи форма демобілізованого старшого брата була на кілька розмірів більшою. Гордість переповнювала хлоп’ячі серця від відчуття хоча б
опосередкованої причетності до військових.

Станіслав Аржевітін з найменшим з трьох синів —
Ярославом на святкуванні Дня десантника — 2004.

— Пане Станіславе, відомо, що в радянські часи велика увага держави приділялась військово-патріотичному вихованню молоді. Як це відбувалося в Колочаві?
— У часи моєї юності кожен хлопець вважав за честь і
обов`язок служити в армії. Коли у школі запитували: «Ким
хочеш бути?» – більшість хлопчаків відповідали: «Звичайно
ж, військовим!». Під час травневих мітингів, коли біля обеліска загиблим воїнам встановлювали почесну варту, то ве-

— Сучасна молодь здебільшого намагається
оминути службу в армії…
— Так, і на це є об’єктивні причини. Неналежне фінансування Збройних сил України, застаріле озброєння, слабке фізичне здоров’я призовників та й власне відсутність
патріотичного духу — все це викликає у молоді небажання йти
на військову службу, а професія «захисник Вітчизни» стає
менш престижною. Раніше ж, якщо хлопець з якихось причин
не міг служити в армії, — це була для нього трагедія (навіть дівчата до таких хлопців ставилися зверхньо). Проводи в армію
відбувалися надзвичайно урочисто, і за значимістю така подія
прирівнювалась у житті молодого чоловіка хіба що до весілля.
Дівчата вважали за обов’язок чекати з армії хлопців, писати
їм листи. Від цієї підтримки і служба йшла жвавіше і радісніше,
коли солдат знав: удома на нього чекає кохана дівчина. У газетах того часу періодично писали про воїнів – відмінників бойової і політичної підготовки. Для їх родин то була неймовірна
гордість, а для нас — приклад для наслідування.
Варто зауважити, що служба в армії давала ряд переваг.
По-перше, пройшовши армійський вишкіл, підліток остаточно прощався з дитинством і перетворювався на
справжнього «мужика», мав перспективу в кар’єрі, міг поступити на службу в міліцію, органи держбезпеки тощо. Подруге, після армії абітурієнти мали переваги — навчалися на
робітничих факультетах, після яких автоматично зараховувались у вищі навчальні заклади.
— Відомо, що в радянські часи військово-патріотичне виховання молоді відбувалося комплексно, а
до служби в армії дітей готували заздалегідь…
— Так, у нас у Колочаві молодші школярі грали у захоплюючу
військову гру «Зірниця». Пам’ятаю, як ми мріяли, що у старших
класах поїдемо на військові збори. На все життя запам’яталося
спілкування з військовими, стрільба з автомата. Незабутніми
були зустрічі з офіцерами-односельцями. Я особисто і зараз
пам’ятаю виступ старшого лейтенанта Василя Васильовича
Штаєра у 1973 році. У старших класах на уроках допризовної

підготовки ми відпрацьовували різні комплекси вправ, вивчали
морські сигнальні системи, училися надавати першу медичну
допомогу, займалися стройовою підготовкою. Пишаюся, що
серед учителів, котрі навчали майбутніх вояків, був і мій батько,
Михайло Іванович Аржевітін, ветеран війни. Думаю, не один колочавець завдяки йому став хорошим спортсменом і справжнім
захисником Батьківщини.
У селі завжди була людина, що вела так званий «військовий стіл» — облік призовників та усіх військовозобов’язаних. У різні роки цим займалися наші земляки Петро
Дацьо та Федір Воринка.
— Як багато колочавців обрали для себе професію військового?
— Серед вихідців із нашого села є майже два десятки офіцерів вищого рангу — підполковників та полковників. 50 колочавців були учасниками бойових дій у різних країнах. Лише
з одного шкільного класу в Брадольці вісім хлопців-однокласників служили в Афганістані і всі повернулися додому живими.
Колишні вояки охоче вдягають військову форму і сьогодні — на
День села, під час різноманітних свят та зйомок фільмів про Колочаву. До речі, я теж полковник запасу Збройних сил України.
Але на свята завжди одягаю погони старшини повітряно-десантних військ, в яких закінчив строкову службу у 1984 році.
Колочавці служили у різних родах військ, але цей номер
газети ми вирішили присвятити людям, що проходили військову службу на флоті. Парадоксально, що мешканці гір, які
часто навіть плавати не вміли, служили переважно на морі.
Напевне, доля, щоб додати барв у їх життя, подарувала можливість змінити смерекові хвилі на морські. Так, колочавець
Пишка Антон Васильович відвідав 35 країн світу. У моряка
Дацьо Василя на морі служив і його, нині покійний, син Володимир. Це був мій хороший товариш, навіть одну зі своїх
книг я присвятив саме йому.
Хочу подякувати за підготовку цього номера Олександру
Малеті, котрий допоміг зібрати фотографії колочавських моряків, адже він і сам пройшов цю сувору службу на флоті, та й
ще на авіаносному крейсері «Київ».
На мою думку, на подібні тематичні випуски газети заслуговують не лише моряки, а й представники інших видів
військ. Так, багато чоловіків нашого села були десантниками,
зв’язківцями, артилеристами тощо. Тож звертаюся до колочавців – колишніх вояків з пропозицією надати фотографії та
необхідну інформацію, щоби присвятити і їм окремий номер
газети. В одному з наступних номерів обов’язково пригадаємо тих колочавців, які трагічно загинули під час проходження строкової служби в армії. Про колочавців — учасників
Першої та Другої світових воєн — ми писали на сторінках
нашої газети (№ 8, 9, 10, 11).
Маю надію, що ці випуски «Нової Колочави» нагадають
колишнім воякам їх молодість, а у майбутніх захисників
Вітчизни пробудять бажання пройти військову школу
своїх батьків і старших братів, примножуючи військову
славу Колочави!
Розмову вела Наталка Приступ

Особистість

Полковник ФСБ Росії — з Колочави
Василь Васильович Штаєр – виходець
із Колочави, що пройшов шлях від простого сільського хлопця до кандидата
військових наук, доцента, полковника
ФСБ Росії. Хоча зараз він живе в
Москві, але по телефону радо поділився
своїми спогадами для читачів «Нової
Колочави».
— Пане Василю, розкажіть про
свою військову кар’єру.
— Школу я закінчив із срібною медаллю.
До речі, моїм улюбленим учителем був Михайло Аржевітін. Він викладав у нас фізкультуру і прищепив мені любов до спорту. Після
закінчення школи, у 1963 році, хотів здобути
вищу освіту, але в інститут поступати не наважився через матеріальну невлаштованість.
У військкоматі мені сказали, що триває набір
в Одеське вище загальновійськове училище
сухопутних військ. Там було повне державне
забезпечення, та й військова форма для
хлопця – то честь і краса, тож я вирішив подати документи і невдовзі став курсантом.
У 1967, закінчивши училище, я потрапив за

розподілом до Німеччини, де відслужив п’ять
років. Дослужився до звання старшого лейтенанта, був командиром роти і, треба сказати, був наймолодшим з-поміж командирів.

— Ви маєте родину?
— Так, з дружиною виховали двох
дітей. Донька – біолог, захистила кандидатську дисертацію і викладає в Московському державному університеті, син
обрав професію фінансиста. Вважаю, що
молодь треба навчати своїм позитивним
прикладом, але й не приховуючи труднощів.

— Вам вдалося продовжити освіту?
— Так, моя мрія про вищу освіту збулася
– закінчив Військову академію ім. Фрунзе.
Потім був призначений начальником розвідки дивізії у Вологді. Дослужився до посади заступника начальника штабу дивізії.
З 1980 я переїхав до Москви. Цього ж року,
під час відпустки, зайшов до свого інституту, де мені запропонували продовжити
навчання в аспірантурі. У 1983 я захистив
дисертацію на тему «Розвідка в загальновійськовій армії». З 1998 року я — полковник у відставці, але й зараз не можу сидіти
склавши руки.
Озираючись на свій життєвий шлях,
можу сказати, що подолав багато перешкод.
Хотілось би побажати сучасній колочавській молоді ніколи й нічого не боятися, бо,
маючи бажання, можна зробити кар’єру
фактично з нуля.

— Чого побажаєте колочавцям?
— Своїм землякам хочу побажати, у
першу чергу, добробуту. І щоби на нашій
землі завжди був мир. Цьогоріч я хотів
відвідати Колочаву, але через проблеми
зі здоров’ям відклав поїздку до наступного року. Село наше зараз не впізнати.
Чи є ще десь скільки музеїв і цікавих заходів? Станіслав Михайлович хорошу
справу робить, тож і йому особисто хочу
побажати успіхів. Ми всі повинні примножувати славу нашого села і пишатися ним.
Василь Васильович Штаєр
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Майор КДБ Михайло Олексійович Беля
З-поміж восьми дітей великої колочавської родини
Михайло Беля був наймолодшим. Ніхто й не підозрював, що звичайний сільський хлопець матиме
незвичайну долю.

М. О. Беля (1931 р.н.)

Свій професійний шлях Михайло почав з роботи рахівника
сплавдільниці в 1946 році. Пізніше декілька років працював
шкільним учителем у Колочаві. З 1951 був прийнятий у кандидати до лав компартії та обраний головою ревізійної комісії «Радянське Закарпаття». З 1954 по 1957 навчався в партійній
школі при Закарпатському обкомі партії. Безліч її випускників
були направлені в органи міліції, а Михайло — в резерв Комітету
державної безпеки (КДБ). Згодом став оперуповноваженим
Міжгірського відділення КДБ. Заочно закінчив вищу партійну
школу при ЦК КПРС, а у 1964 році був направлений у Київську
школу КДБ. Після її закінчення був призначений начальником
Рахівського райвідділу КДБ, а згодом — Виноградівського.
Фактично Михайло Беля 14 років працював у системі КДБ
і навіть мав іменну зброю. Кар’єрний ріст припинився через те,
що його рідний брат Олексій висвятився у священники, а такі
«родинні гріхи» за радянською ідеологією були неприпустимі.
Маючи звання майора держбезпеки, Михайло Олексійович
був із почестями відправлений на заслужений відпочинок за
офіційною версією «погіршення здоров’я». Після того п’ять
років працював директором Виноградівського комбінату побутового обслуговування, активно займався його будівництвом. Звів у Виноградові будинок побуту на 120 робочих місць.
18 років обіймав посаду керівника профспілкової організації
в ПМК-78. Сьогодні Михайло Беля проживає у Виноградові.
З дружиною Тетяною Андріївною — разом більше 60 років. Виховали двох дітей, мають онуків, чотирьох правнуків. З 1961
по 1980 рік був депутатом районних рад (Міжгірської, Рахівської, Виноградівської). З 1985 по 1987 рік – депутат міськради
Виноградова. Має три десятки державних та відомчих нагород.
Колочавці можуть гордитися такими земляками.

Пишка Антон Васильович
(1942 р.н.) проходив службу на флоті.
Боцман. Здійснив п’ять далеких походів. Побував у 35 країнах світу.
З 1962 по 1965 служив на кораблі
«СЕДОВ». Службу закінчив на есмінці
«СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ».

Морфлот

Багато чоловіків нашого села проходили військову службу в морфлоті.
Фото моряків – колочавців зібрав Олександр

Малета, старшина першої статті БЧ-5.

В. Барна

І. Барна

С. Барна

Ю. Барна

Д. Боржавич

В. Буркало

М. Буркало

М. Ваколя

В. Візантій

В.Вовилка

В. Банга

М. Двуйло (справа)

І. Ігнатишин

В. Малета (посередині)

В. Мацола (зліва)
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В. Вовилка

О. Гавріль

В. Дацьо (батько)

В. Дацьо (син)

В. Двуйло

І. Дербак

С. Дербак

В. Драч

Ю. Драч

І. Іваниш

І. Ігнатишин

П. Ігнатишин

Ю. Ігнатишин

І. Калинич

В. Клевець

В. Косяк

В. Кошарний

Ю. Кривляк

Й. Кут

І. Кут

В. Линьо (зліва)

В. Лугош

О. Малета

І. Малета та Ю. Драч

М. Маркусь
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І. Мацола

І. Мацола

І. Морев

М. Мотичка

А. Пишка

Л. Пишка

І. Пишка

М. Пишка

Ю. Савка

І. Ситар

І. Сюгай

І. Сюгай

В. Фриган

М. Фриган

М. Хаща

М. Хланта

І. Худинець

М. Худинець

І. Худинець

І. Штаєр (зліва)

С. Ярема

В. Ясінко

Ю. Ясінко
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Пам'ять

Чужа війна в Афганістані
Пишучи про військових Колочави, неможливо не згадати тих людей, які не просто проходили строкову
службу, а й були учасниками бойових дій у різних країнах світу: Іраку, Нагірному Карабасі, Сирії, Югославії.
Але найбільшої нашої уваги потребують ті, хто проходив службу в Афганістані. 23 чоловіки з Колочави
пройшли пекло «Афгану», на щастя, усі повернулися додому живими.
У квітні 1978 року в Афганістані внаслідок державного перевороту було проголошено утворення Демократичної Республіки Афганістан (ДРА). Новий уряд звернувся до Радянського
Союзу з проханням надати невідкладну політичну, економічну
та військову допомогу для захисту «революційних завоювань».
Керівники СРСР задовольнили прохання уряду. У грудні 1978
р. в Москві між ДРА і СРСР був підписаний договір про переозброєння афганської армії та поліції. 17 -18 березня 1979 р. на
засіданні Політбюро ЦК КПРС було прийнято постанову про
введення радянських військ до Афганістану.
Із 1979 року в Афганістані перебував обмежений контингент радянських військ — 40-а загальновійськова армія чисельністю 100 тисяч чоловік, а з урахуванням спеціальних
частин – 140 тисяч. Кожен четвертий солдат був вихідцем з
України. Всього за 10 років війни через Афганістан пройшло
майже 900 тисяч громадян колишнього Радянського Союзу.
Їдучи туди, військові вважали, що виконують благородну місію
— допомагають дружній країні. Інформаційний вакуум не давав
можливості усвідомити розмах і жорстокість Афганської війни.
Людей зворушливо заколисували легендами про героїзм патріотів-афганців, молодих бійців республіки, що піднялися на захист «революційних завоювань» і попросили допомоги у
радянських братів.
Конгрес США у квітні 1980 р. прийняв рішення про надання допомоги афганській опозиції – моджахедам. Під час
конфлікту підтримку їм надавали військові спеціалісти США,
Китаю, країн Європи - членів НАТО.

Десять років радянським військам довелося воювати не
тільки з афганськими моджахедами, а й з військовими формуваннями США, Пакистану, країн Близького Сходу і деяких
європейських країн. За кожного вбитого радянського солдата чи підбитий танк, бронетранспортер чи гелікоптер афганська опозиція виплачувала винагороду. Афганістан став

Музей-меморіал воїнів-інтернаціоналістів у Колочаві

Інформація

справжнім бойовим випробуванням для радянських воїнів
усіх армійських спеціальностей, особливо спеціальних підрозділів — десантників і спецназу.
За офіційною статистикою, в Афганістані загинуло 13
833 особи, отримали поранення — 53 753, потрапили в
полон і пропали безвісти — 417.
Дорогу ціну за афганську комуністичну авантюру заплатила Україна. Серед загиблих — 3280 українців. Інвалідами на
українську землю повернулося 3660 чол., пропало безвісти
72. Всього до Афганістану було мобілізовано 161 тисячу українців. Кожний 5-й, що повертався додому у цинковій домовині
(так званий «двохсотий вантаж», або «чорний тюльпан»), теж
був з України. У перші повоєнні роки сотні солдат померли від
ран вже на батьківщині.
Не обійшло афганське лихо і Закарпаття. До Афганістану
було мобілізовано 2498 закарпатців, 53 із яких загинуло, 4
пропало безвісти, 63 повернулися інвалідами. У Міжгірському районі поховано молодшого сержанта Цендру Михайла
Івановича, 1963 року народження, котрий мешкав у смт. Міжгір’я. Михайло був відправлений до Афганістану у червні
1982 р., а загинув 24 липня 1982 р.
У лютому 1989 р. війська 40-ї армії було повністю виведено з Афганістану. Солдатів зустрічали в основному їхні
рідні та численні кореспонденти. Ніхто з керівників країни
не вважав за потрібне бути присутнім при поверненні на
батьківщину своїх воїнів, продемонструвавши тим самим
повну байдужість до тих, хто проливав кров за їхнім же наказом. У 1990 році Другий з’їзд народних депутатів СРСР
на весь світ оголосив афганську війну злочинною, що свідчило про повну безглуздість участі Радянського Союзу у
тих подіях.
Нині ветерани афганської війни опинилися у тяжкому становищі — багато пільг скасовано, можливості з надання допомоги сім’ям загиблих, інвалідам дуже обмежені.
У Колочаві ж стало традицією вшановувати воїнів-інтернаціоналістів. Їх імена варті того, щоби їх пам’ятали нащадки.

Документ

Держави, на території яких в
минулому сторіччі відбувалися
військові конфлікти за участю
радянських воїнів-інтернаціоналістів:
Алжир

Північна Корея

Ангола

Йеменська Арабська
Республіка

Афганістан

Камбоджа

Сирія

Бангладеш

Китай

Сирія і Ліван

В’єтнам

Острів Даманський

Угорщина

Ефіопія

Лаос

Чехословаччина

Єгипет

Мозамбік

Югославія.

Ірак

Нагірний Карабах

Польща

Колочавці — учасники бойових дій

Учасники бойових дій у «гарячих точках» світу:
Афганістан:
Барна Микола Васильович,
Беца Василь Васильович,
Дербак Іван Іванович,
Драч Володимир Юрійович,
Калинич Іван Васильович,
Калинич Іван Федорович,
Ковачик Василь Іванович,
Лехман Іван Іванович,
Макар Василь Андрійович,
Макар Юрій Йосипович,
Малета Василь Іванович,
Маркусь Віктор Антонович,
Павлюк Юрій Васильович,
Павлюк Юрій Тимофійович,
Пішта Іван Іванович,
Росада Михайло Васильович,
Савка Іван Юрійович,
Савка Юрій Юрійович,
Фриган Василь Юрійович,
Хланта Петро Петрович,
Шимоня Юрій Юрійович,
Ярема Василь Юрійович,
Ясінко Іван Юрійович.

Чехословаччина:

Ірак:

Андрусь Володимир Андрійович,
Банга Іван Васильович,
Гаваші Бейля Іванович,
Малета Василь Дмитрович,
Мотичка Василь Михайлович,
Мотичка Василь Степанович,
Росада Микола Васильович,
Савка Петро Павлович.

Нагірний Карабах:
Боржавич Михайло Юрійович,
Ковач Василь Дмитрович,
Мацола Григорій Юрійович,
Хланта Петро Петрович,
Шетеля Михайло Юрійович,
Шетеля Василь Михайлович.

Дербак Євген Михайлович.

Польща:
Пішта.

Югославія:
Банга Василь Васильович,
Шетеля Михайло Юрійович.

Угорщина:
Москаль Василь Васильович.

Острів Даманський:
Іваниш Василь Іванович.

Чечня:
Шетеля Михайло Юрійович.

Сирія:
Шетеля Дмитро Юрійович,
Штаєр Василь Васильович,
Ясінко Василь Васильович.
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Косово:
Банга Василь Васильович.
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Фото

Фото колочавських воїнів-інтернаціоналістів

Барна Микола Васильович.
(Афганістан)

Дербак Іван Іванович.
(Афганістан)

Драч Володимир Юрійович.
(Афганістан)

Калинич Іван Федорович.
(Афганістан)

Калинич Іван Васильович.
(Афганістан)

Ковачик Василь Іванович.
(Афганістан)

Лехман Іван Іванович.
(Афганістан)

Макар Василь Андрійович.
(Афганістан)

Макар Юрій Йосипович.
(Афганістан)

Малета Василь Іванович.
(Афганістан)

Маркусь Віктор Антонович.
(Афганістан)

Павлюк Юрій Васильович.
(Афганістан)

Павлюк Юрій Тимофійович.
(Афганістан)

Пішта Іван Іванович.
(Афганістан)

Савка Іван Юрійович.
(Афганістан)

Савка Юрій Юрійович
(справа). (Афганістан)

Фриган Василь Юрійович.
(Афганістан)

(Афганістан та Нагірний Карабах)

Шимоня Юрій Юрійович.
(Афганістан)

Ярема Василь Юрійович.
(Афганістан)

Ясінко Іван Юрійович
(справа). (Афганістан)

Банга Василь Васильович.
(Югославія та Косово)

Банга Іван Васильович.
(Чехословаччина)

Боржавич Михайло Юрійович.
(Нагірний Карабах)

Дербак Євген Михайлович.
(Ірак)

Іваниш Василь Іванович.
(Острів Даманський)

Малета Василь Дмитрович.
(справа). (Чехословаччина)

Мацола Григорій Юрійович.
(Нагірний Карабах)

Москаль Василь Васильович.
(Угорщина)

Мотичка Василь Михайлович.
(Чехословаччина)

Росада Микола Васильович.
(Чехословаччина)

Савка Петро Павлович.
(Чехословаччина)

Шетеля Василь Михайлович (зліва).
(Нагірний Карабах та Чечня)
Ковач Василь Дмитрович (справа).
(Нагірний Карабах)
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Шетеля Дмитро Юрійович (зліва),
Ясінко Василь Васильович
(справа). (Сирія)

Хланта Петро Петрович.

Шетеля Михайло Юрійович.
(Югославія та Чечня)
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«Воєнрук»

У радянські часи патріотичний дух «захисника Батьківщини» хлопцям прищеплювали змалку. Вчитель фізкультури та допризовної підготовки юнаків переконував
школярів, що лише спортсмен — відмінник ГТО може стати зразковим солдатом.

Урок фізкультури

Михайло Іванович Аржевітін
виховав багатьох майбутніх
відмінників бойової і політичної
підготовки

Кращі гандболісти школи

Колону лижників очолює А.Сюгай

Михайло Беля (нижній ряд посередині)
з друзями-призовниками

М.І.Аржевітін і Ю.Павлюк

Багаторічні «воєнруки» колочавської школи

Гімнастичні вправи

Інформація
Продовжили колочавську військову
славу у воєнні та післявоєнні роки офіцери
Чехословацької армії.

Павлюк Ю.В. ще й сьогодні вчить стріляти

Ситар Павло Григорович

Павлюк Юрій Васильович

Лугош А.П. зі своїми вихованцями

Лугош Анатолій Павлович

Патріотичне виховання

У колочавських школах працювали вчителі — ветерани
війни та періодично проводились зустрічі з офіцерами
Радянської Армії — вихідцями з Колочави.
Ігнатишин Ілля Андрійович

Перед колочавськими школярами
виступає старший лейтенант В.В. Штаєр
(фото 1973 р.)

Перед учнями виступає
учасник бойових дій
Макар Юрій Федорович

Мишанич Ілля Васильович — вчитель
німецької мови, учасник бойових дій —
завжди був авторитетом для молоді
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Ковач Юрій Васильович,
підполковник десантних військ, загинув
під час випробування нового парашуту
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Почесна варта

Інформація *

Кожен колочавський школяр вважав за велику
честь віддати шану загиблим воїнам, несучи почесну варту біля Обеліска. У цей день хлопцям дозволялося одягнути військовий однострій та взяти
до рук справжній автомат.

Список колочавців —
представників вищого
офіцерського складу:
Штаєр Василь Васильович – полковник ФСБ Росії
Пішта Василь Іванович – полковник Збройних сил Росії
Секереш Василь Іванович – полковник
Збройних сил України
Іваниш Дмитро Васильович – полковник МВС
Дербак Василь Михайлович – полковник МВС
Аржевітін Станіслав Михайлович – полковник
Збройних сил України
Запека Геннадій Іванович – підполковник
Збройних сил України
Іваниш Іван Васильович – підполковник МНС
Дербак Леонід Іванович – підполковник МВС
Дербак Юрій Іванович – підполковник МВС
Беца Ілля Дмитрович – підполковник МВС
Беца Андрій Дмитрович – підполковник МВС
Барна Василь Михайлович – підполковник МВС

Секереш Василь

Куліш Іван

Дербак Роман

Малета Олександр

Урочисті заходи 9 травня 1976 р.

Ясінко Михайло Васильович – майор МВС
Шоля Василь Михайлович – майор МВС
Цюбик Еміль Васильович – майор МВС
Савка Юрій Іванович – майор МВС
Ситар Іван Степанович – майор МВС
Куриця (Васильов) Юрій Васильович – майор МВС
Іваниш Михайло Васильович – майор МВС
Дербак Антон Юрійович – майор МВС
Дербак Леонід Юрійович – майор МВС
Дербак Михайло Васильович – майор МВС
Ваколя Іван Васильович – майор МВС
Буркало Еміль Михайлович – майор МВС
Буркало Юрій Якубович – майор МВС
Беля Михайло Олександрович – майор КДБ

* Інформацію збирав Василь Макар (Швєган)

Особистість

Багато років «військовий стіл» (облік призовників та військовозобов’язаних) вів наш земляк Федір Михайлович Воринка.

Ф.Воринка виступає на святкуванні Дня Перемоги

Ф.Воринка постійно «командував парадом» у Колочаві

Ф.Воринка з «афганцями»

Проводи в армію

Для хлопців, що йшли служити до війська, колочавці влаштовували
урочисті та дружні проводи і не менш теплі зустрічі після демобілізації.

Друзі проводжають в армію

В армію проводжають всією школою
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Зустріч однокласників після
повернення з армії
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Газети писали про колочавців

На сторінках газет часто з’являлися замітки про колочавських хлопців —
відмінників бойової підготовки. Великою гордістю для родичів було прочитати в газеті про свого брата, сина або племінника — зразкового солдата.

Анонс

Наталка Царенко (Тумарець).
Фото 70-х років

Служба йшла жвавіше і радісніше, коли
солдат знав: удома на
нього чекає кохана
дівчина.
Військові однострої

Персонажі військових були надзвичайно популярними в аматорських театралізованих постановках, а солдатська пілотка – найкращий головний убір для хлопця.

П'єса до Дня Перемоги

Новорічні костюми

Сцена із спектаклю на військову
тематику

Бал-маскарад

Штаєр Василь у однострої
свого брата
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Аржевітін з мамою на Боркуті

№ 19 Листопад 2010 року

Військова гра «Зірниця»

Для молодших школярів військово-патріотичне виховання починалося
з піонерської військово-спортивної гри «Зірниця». Юні колочавці ділилися на
команди і змагалися в різних військово-прикладних видах спорту.

Анонс

Шановні колочавці!
Один із чергових номерів газети «НК» планується присвятити воякам інших родів військ.
Надавайте фото та інформацію О. Малеті, і про Вас та Ваших військових побратимів дізнається вся Колочава. Гарантуємо повернення фото.
Редакція «НК»
Персонажі

Військову форму колочавці охоче одягають і сьогодні. На фото – актори-аматори під час
зйомок фільму «Визволення Колочави» і проведення сільських свят та урочистостей.

Воїни чехословацького корпусу

У штабі. Ролі виконують: В.Леньо, Р.Дербак,
С.Аржевітін, П.Аржевітін, О.Малета

Група січовиків

У бункері

Група Штаєра

Перед зйомками фільму
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