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Тема номера

Колочавці завжди були найкращими спортсменами на Верховині!

Один з попередніх номерів газети «Нова Колочава»
ми присвятили військово-патріотичному вихованню молоді, а цей вже має спортивний характер.
Поштовхом до його створення стало те, що разом
збіглися три важливі для Колочави ювілейні дати:
85-а річниця з дня народження колишнього вчителя
фізкультури у Колочаві Михайла Івановича Аржевітіна, 30 років його педагогічної діяльності та 15
років футбольному турніру в Колочаві. Детальніше
про ювілей розповість в інтерв’ю нашій газеті син
Михайла Аржевітіна, народний депутат України
Станіслав Михайлович Аржевітін.

— Ваш батько 30 років присвятив фізкультурі.
Яким ви його пам’ятаєте?
— Мій батько все своє педагогічне життя присвятив
вихованню у дітей прагнення вести здоровий спосіб
життя. Кожний предмет, який вивчають у школі, є посвоєму важливий і приносить користь для всебічного розвитку дитини. Кожен із нас колись мав свої улюблені
уроки і найбільше уваги приділяв їм. Проте, скажу без перебільшення, фізкультуру завжди любили всі. Завдяки їй
хлопці виростали здоровими і витривалими. Часто, коли
я зустрічаюсь із колочавцями, мені розповідають про
мого батька як вчителя фізкультури. Розповідають свої історії з життя, згадують, якими були спортсменами, як змагалися на рівні району і області, яких успіхів у змаганнях
досягали завдяки батьку. І той спортивний гарт, який він
заклав у кожному з них, допоміг багатьом у житті бути
витривалими, легко долати труднощі. Хлопцям в армії
легше давалися спортивні навантаження, завдяки батьковому вишколу вони гідно несли військову службу. У цій
газеті є багато фотографій, присвячених спортивним подіям, які повернуть нас у ті далекі часи.
Завдяки Михайлу Аржевітіну ми навіть у вихідні змагалися між собою у лижі чи м’ячі. Пригадую, як кожну суботу проходили якісь змагання, особливо запеклими
суперниками завжди були Колочавська середня і Брадолецька школи. Це був постійний рух, вся Колочава тоді була
спортивним селом. І молодь збиралася у вихідні пограти у
щось, а не пити пиво, як зараз. Я думаю, батько підготував
здорову основу у селі і дбав про здоров’я кожного. Цим він
як вчитель фізкультури свою місію повністю виконав.
— Михайло Аржевітін не лише гартував своїх вихованців, але й прищепив їм любов до фізкультури…

— Я донині дуже пишаюся тим, що мій батько виховав
не одне покоління вчителів фізкультури. Найбільших успіхів досяг Антон Ледней, який став заслуженим вчителем
фізкультури України. Його брат Юрій Ледней зумів із своїми
вихованцями із Брадолецької ЗОШ досягти високих успіхів
у футболі і теж прославити Колочаву.
Дякую всім, хто продовжив батькову справу і прищеплює дітям любов до здорового способу життя. Це колишні і
теперішні вчителі фізкультури у колочавських школах:
Ярема Тетяна Юріївна, Ігнатюк Іван Юрійович, Леньо Василь Дмитрович, Шетеля Іван Іванович, Шетеля Юрій Петрович. Результати їхньої роботи теж вже є. Наприклад, мені
дуже приємно було чути, що тепер дві колочавські збірні
команди вийшли у фінал Кубку району. Колочавці завжди
були найкращими спортсменами.
Особливо хочеться подякувати Дмитру Степановичу Рососі, який колись із батьком разом організовували фізкультурний рух у селі. Він теж багато років
пропрацював учителем фізкультури, вони були колегами. Пізніше розділилися: батько вчив хлопців, а
Дмитро Степанович – дівчат.
— Яким буде ювілейний футбольний турнір у Колочаві?
— Футбольному турніру виповнилося 15 років. Хлопці,
які починали грати у футбол, вже стали батьками і прищеплюють любов до спорту своїм дітям. До десятиріччя футбольного турніру у Колочаві ми випустили диск з усіма
попередніми іграми. Аналогічний вийде і до теперішнього
ювілею. Тому придбати його і згадати все детально зможе
незабаром кожний бажаючий.
На цьогорічному турнірі ми плануємо організувати матч між
колегами мого батька – колишніми вчителями фізкультури.

Пам`ять

У цьому році Михайлу Івановичу Аржевітіну було б 85...
Аржевітін Михало Іванович народився 1 березня 1926 року в с.Уди Золочівського району Харківської області в сім`ї службовців.
У 1939 році закінчив 7 класів Удянської середньої школи.
11 березня 1943 року був призваний до Червоної Армії курсантом 40-го стрілецького полку 12-ї запасної стрілецької бригади. З травня 1944 року служив у 506-му стрілецькому
полку 198-ї стрілецької дивізії 1-ї Ударної армії Третього Прибалтійського фронту. Це військове формування брало участь у бойових діях в Псковсько-Островській, Тартуській та Ризькій операціях. 14 вересня 1944 року Михайло Аржевітін отримав тяжке поранення і з листопада 1944 по лютий 1945 року перебував на лікуванні у Ленінградському госпіталі. З 1946
по 1948 рік проходив службу в 506-му стрілковому полку. З 1948 по 1952 рік працював хіміком-інструктором у Київському танковому училищі. У 1952 році був звільнений в запас та
направлений в Іршавський р-н Закарпатської області вчителем виховання Доробратовської середньої школи.
У 1953 працював учителем фізичного виховання Вільшанської середньої школи Хустського р-ну.
З вересня 1954 року і до останніх днів свого життя (1981 рік) Михайло Іванович трудився у Колочавській середній школі. Закінчив Володимир-Волинське педагогічне училище.
Виховував двох дітей: доньку Тамару та сина Станіслава.

Михайло Іванович Аржевітін

Зі своєю ротою під час купання (посередині зверху)

На фронті

Урок фізкультури

Заняття з ГТО

М.І.Аржевітін - класний керівник

М.І.Аржевітін виступає на святкуванні Дня Перемоги
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Інтерв`ю

«Про М.І.Аржевітіна згадують колочавці…»
Росоха Дмитро Степанович, колишній вчитель фізкультури Колочавської ЗОШ, колега
— Свою педагогічну діяльність я починав у 1969 році.
Михайло Іванович був моїм наставником протягом усіх
років моєї педагогічної діяльності у Колочаві. Пригадується,
у яких надзвичайно важких умовах ми працювали. Не було
ні спортивного залу, ні інвентарю. Та попри все учні колочавської школи завжди
займали перші та призові місця у районних і
обласних спортивних
змаганнях. І в першу
чергу завдячуючи важкій і клопіткій щоденній
праці Аржевітіна. Все
було на його плечах. Болісно він ставився до
того, коли хтось міг копнути волейбольний м’яч
ногою, адже він сам їх
шив чи ніс до шевця.
Як особистість Михайло Іванович був
сильною і незвичайною людиною. Якось на одному з уроків
з лижної підготовки учні спитали його: «Чи зможете з’їхати
на лижах з крутої гори – спуститися по колгоспному саду до
школи?» І яким було моє здивування, коли Михайло Іванович, спокійно піднявшись угору і сказавши слова Юрія Гагаріна: «Поїхали!», на очах у зачудованих учнів, як орел,
спустився вниз по стрімкому схилу.
У спортзалі вже нової школи він також показав особистий приклад, коли у поважному віці стрибнув через
коня у довжину.
Якось на одному вчительському вечорі він перед педагогічним колективом показав цікавий номер: поклав хустинку на підлогу, на неї – ложку і, не згинаючи колін, із
руками за спиною підняв зубами цю ложку. Це свідчить про
те, що він був добре підготовлений фізично, адже не кожному молодому вдавалося зробити подібну вправу.
Він виховав немало педагогів-фізкультурників, таких як
Ледней Антон, Ледней Юрій, вже покійний Косяк Анатолій,
Лугош Анатолій та багато інших.
Думаю, що пам'ять всього педагогічного колективу,
пам'ять дітей нашого гірського села Колочави є і буде найбільшою подякою Михайлу Івановичу Аржевітіну за все
добро, зроблене ним у селі.

Василь Малета, колишній директор школи,
вчитель, колега
— Насамперед згадаю перше знайомство з Михайлом
Івановичем Аржевітіним. У 1954 році я тільки приїхав з армії.
Михайло Іванович ішов тоді на роботу у Брадолець, де він
викладав фізкультуру. Проходив біля нашої хати, і я, побачивши незнайомця, спитав маму: «Хто цей чоловік?» А вона
каже: «Це наш новий вчитель фізкультури».
Пізніше я почав працювати у школі і ближче познайомився з ним. Ми були колегами по роботі, ходили разом у клуб,
проводили дозвілля. Він був весельчак і душею компанії, ніколи
не розгублювався у будьякій ситуації, легко знаходив спільну мову з
багатьма людьми, вмів
просто вирішити будь-яке
питання. Михайло Іванович міг швидко і якісно
організувати відпочинок,
всюди вирізнявся. Наприклад, на танцях він міг
показати чечітку тощо.
Згадується один цікавий випадок. То була
зима 1955 чи 1956 року –
не пам’ятаю точно. Перед
Новим роком випав великий сніг, засипало дорогу на Міжгір’я. Транспорт не їздить, і зарплату вчителям не можна ніяк привезти. А на носі – новорічні
та різдвяні свята, канікули. Що робити? І тоді Михайло Іванович висунув ідею: поїхати у район на лижах. Ми взяли рюкзаки,
стали на лижі і помчали на Міжгір’я. У банку нам видали зарплату: мені на – Горбівську школу, а йому – на сільську та Брадолецьку школи. І так ми з грошима переїхали через перевал.
Завдяки його вмінню нестандартно вирішувати ситуації всі
сільські вчителі не залишилися без грошей на свята.
Іще один цікавий випадок стався на вчительському семінарі з фізкультури.
Семінар проходив зимою у Міжгір’ї. Вчителі-фізкультурники ділилися досвідом, показували свою майстерність, вчилися правильно проводити уроки лижної їзди з різними
класами. Навчання проходило на горі Кичера. А гора мала пологий спуск з одного боку і крутий обрив – з другого. І ось
хтось запропонував змагання: хто краще спуститься по
обриву. Із двадцяти осіб зголосилося лише декілька. Ми з Аржевітіним теж. Я з’їхав благополучно, а от Михайлу Івановичу

не пощастило: він наткнувся на купину і полетів сторч. Зробивши у повітрі сальто, він знову став на лижі і поїхав далі.
Нашому здивуванню не було меж. Так він продемонстрував
свою майстерність у катанні на лижах.
Він був здібний чоловік: у футбол грав, баскетбол, активно брав участь у художній самодіяльності – як шкільній,
так і сільській – виступав з фізкультурними вправами. Талановита і хороша була людина.

Сюсько Микола Іванович, директор Колочавської середньої школи з 1959 до 1962 рік, колега
— На час моєї роботи у школі тоді працювало близько
тридцяти вчителів і Михайло Іванович Аржевітін також. Вчитель-фронтовик був людиною неординарною – вирізнявся
своєю витривалістю, дисциплінованістю, справляв враження поважного вчителя.
Працювати тоді було дуже важко, бракувало спортивного інвентарю, діти не мали спортивних костюмів. Та Михайло Іванович намагався ставитися до всіх учнів
доброзичливо і поважав кожного як особистість. За його ініціативи у дворі школи (зараз подвір’я музею «Стара школа»)
обладнали спортмайданчик.
Ще однієї великою заслугою Михайла Івановича є те, що він створив
перший у Колочаві стадіон. Колись там, де тепер
стоїть Колочавська ЗОШ,
садили буряки, капусту.
Михайло Іванович наполегливо ходив за головою
колгоспу Василем Штаєром та головою села
Юрієм Малетою і таки
випросив від них півгектара землі під футбольне
поле. Земля у Колочаві завжди високо цінувалася, і
тому така ділянка була дуже велика. Фізрук організував батьків та учнів, які очистили поле, і з 1961-1962 року у селі вперше
з`явився справжній стадіон. Щонеділі на ньому проходили
різні змагання, люди приходили сюди і грали у футбол.
Як вчитель військової підготовки він організував у школі
гру «Зірниця» – для військово-патріотичного виховання молоді. Діти з 1-го до 10-го класу вивчали історію Великої Вітчизняної війни, глибше ознайомлювалися з бойовим шляхом
радянського народу у боротьбі проти фашизму, випускали газети на цю тему, організовували зустрічі з ветеранами війни.
Усім керував Михайло Аржевітін.
Тоді у школі також був радіовузол і раз на тиждень виходила радіогазета під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» , яку теж готував Михайло Іванович. Він розповідав про
перемогу над фашистами і шукав тих учасників війни, які
стали інвалідами, намагався залучити владу якось допомагати їм. Дбали й про тих, чиї близькі пропали безвісти чи загинули на фронті.
Із сім’єю Аржевітіних ми жили по-сусідству, у фінських
будинках по вулиці Леніна (тепер Шевченка). Пам’ятаю, як
старший Аржевітін катав малого у колясці, піклувався про
сина. Він був хорошим сім’янином. Добрі були сусіди. Жили
скромно, як і всі тоді у Колочаві, зарплата у вчителів була невисока. Але старалися виконувати свою роботу сумлінно.
Як класний керівник Михайло Іванович ходив до батьків і просив, аби вони пускали дітей з дальніх приселків –
Кальновець, Мерешор, Сухар – продовжувати освіту у середній школі. Пояснював батькам, що без освіти дітям буде дуже
важно у житті. Бо багато батьків тоді говорили: «Ні попа, ні
вчителя з нього не буде. То навіщо вчитися?» Та Аржевітін
відповідав їм: «Надо!» Чимало із тих учнів здобули пізніше
вищу освіту і чогось досягли у житті. Він не лише радянську
владу будував, але й про людей дбав.
Пізніше я працював секретарем райкому партії і пам’ятаю,
як він разом з іншими вчителями ходив і оббивав владні пороги, турбуючись про будівництво нової школи у Колочаві, бо
старі приміщення були у поганому стані та розкидані по селу.
Згадується також кумедна історія, яка трапилася у Колочаві. Тоді дільничному Юрію Макару доповіли, що на горі
Стримба висадилися натовські парашутисти–розвідники.
Він узяв у Михайла Аржевітіна навчальну зброю і з кількома помічниками пішов ловити нібито ворогів. Але то виявилися три художники, які з рюкзаками та наметами
зупинилися у Колочаві, аби малювати довколишні краєвиди. Ото сміху тоді було по селу.
У Колочаві вчителів дуже поважали і Аржевітіних теж.
Я працював 52 роки на педагогічній ниві, і найприємніші
враження з усього мого трудового життя залишилися саме
про Колочаву.

Юрій Васильович Павлюк, вчитель предмету
«Захист Вітчизни», колега
— Із Михайлом Івановичем у нас завжди були хороші
стосунки. Спочатку він вчив мене фізкультурі. Тренував так,
наче хотів вижати із нас усі соки. Він завжди був принципо-
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вий та вимогливий,
особливо коли діти готувалися до змагань, то намагався
їх
добре
«навантажити». Я тоді
їздив на лижні змагання
і якщо погано виступав,
то він сердився, хотів,
аби ми скрізь були першими. Пізніше ми стали
колегами. Він відповідально ставився до уроків, тому мені легко було
працювати у 10-11-му
класах, бо учні завжди
були добре підготовленими, знали всі команди, повороти. З
вчителями мав хороші стосунки. Відношення у Михайла Аржевітіна завжди було людяне та рівне до всіх, не було упередженого ставлення до когось з учителів чи учнів.

Антон Васильович Ледней, заслужений вчитель України, відмінник народної освіти України,
вчитель-методист Міжгірської ЗОШ №1, вчитель
фізкультури, колишній учень та колега
— Михайло Іванович був моїм вчителем фізкультури і запам’ятався як авторитетний, дисциплінований, пунктуальний, в міру вимогливий педагог. Одним словом, Вчитель з
великої букви. До всіх учнів відносився по-батьківськи.
Особливо опікувався тими, хто виявляв спортивні здібності. Намагався допомогти, підтримував морально. Пригадую,
як ми катаємося на
лижах по території, де
тепер музей «Радянська
школа», а він вдома зварить відро чаю і принесе
нам пити, аби зігрілися.
Мені він давав лижі додому, аби я міг додатково
тренуватися. Завдяки
йому я не лише став учителем фізкультури, але
також маю вагомі досягнення у спорті. Я захищав честь школи - брав
участь у змаганнях з легкої атлетики та катанні
на лижах. Навчаючись у Львівському державному інституті
фізкультури, я був чемпіоном України серед студентів з легкої атлетики. Сьогодні я єдиний на Закарпатті заслужений
вчитель у класі фізкультури. І всього я досяг завдяки Михайлу Аржевітіну.

Василь Дмитрович Леньо, вчитель фізкультури у Колочавській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, арбітр на першому турнірі
— Цей футбольний турнір я завжди згадую з надзвичайною приємністю. Я тоді був арбітром і добре пам’ятаю, як все
проходило. Погода була чудова, на футбол зійшлося все село.
Це було одне з найперших масових дійств у селі у роки незалежності України. Людям бракувало видовищ, якихось акцій,
дій, а тут – справжній футбол! У фінал тоді вийшли колочавська та міжгірська збірні команди. Наші програли, проте
Станіслав Михайлович усіх запросив у кафе, щедро пригостив і сердечно подякував за участь у грі. Була тоді надзвичайно тепла і домашня атмосфера, відчувалося, що у нас
почалося щось добре і тривале. На щастя, турнір живе й досі
та щороку приносить багато позитиву всім колочавцям.

Петро Маркусь, колишній учень
— Михайло Аржевітін вчив мене фізкультурі у школі і запам’ятався як дуже хороша і позитивна людина.
Якось мене мама послала у магазин до Малети, який був у
Брадолці, де я тоді жив.
Приходжу, а там стоїть
фізрук. А я тоді був одягнений у штани з домотканого
полотна
і
підперезаний жовтою
волокою (паском). А це
був післявоєнний час,
усюди біднота. Михайло
Іванович побачив, що
волока стирчить з-під
штанів, витягнув 1 рубль
20 копійок і купив шкіряний ремінь. Взяв його у руки і каже мені: «Ось тобі подарок. Носи і згадуй Аржевітіна». І з того часу я цей ремінь
постійно ношу, він ще навіть не рвався. Мені тоді було 10
років, а нині вже – 70. Я міг багато разів поміняти його, але
він дуже дорогий як пам'ять. Хіба що подарую його синові
Михайла Аржевітіна.

№ 20 Травень 2011 року

Архів

Спортивне життя колочавських школярів у радянські часи

Фоторепортаж

Колочавському футбольному турніру ім М.І.Аржевітіна - 15 років!
Цьогоріч Колочава відзначає 15-у
річницю із дня заснування футбольного турніру школярів імені Михайла
Івановича Аржевітіна. Його син – народний депутат України Станіслав
Аржевітін – започаткував у 1996 році
цей турнір пам’яті батька. Понад 30
років Михайло Іванович пропрацював учителем фізкультури у Колочаві
і весь час намагався прищепити
своїм вихованцям любов до спорту і
здорового способу життя. Він часто
організовував спортивні свята, і його
учні неодноразово здобували перемогу на рівні району і області. Тому
Станіслав Аржевітін поставив собі
мету: продовжити справу, яку почав
його батько у Колочаві, і зробити хороше і радісне свято для школярів.
Тепер, озираючись назад, можна кон-

статувати: завдання виконано – травневі змагання стали уже традиційним сільським святом. Про перші
турніри і перші перемоги розповів
«НК» один з організаторів свята,
суддя першого турніру, помічник нардепа Анатолій Сюгай.

Перші два роки участь у турнірі брали і
дорослі команди, пізніше турнір став шкільним. Першими переможцями турніру стали
міжгірські команди, а потім кубок майже ніколи не виходив з Колочави. Наші хлопці
грали добре і завжди мали перше місце. Суперництво було лише між Колочавською та
Брадолецькою школами.

— Анатоліє Миколайовичу, яким був
отой перший, вже далекий футбол у
1996 році?
— Ініціатива проводити у Колочаві футбольний турнір належить Станіславу Аржевітіну. Його ідею підтримав тодішній
голова села Юрій Ледней. Чесно кажучи,
ми не сподівалися, що турнір протримається стільки років і набере таких обертів.
Спочатку грали у міні-футбол. Важко було
з організацією, самі готували поле, підсипали його, робили розмітки.

— У чому секрет успіху колочавських команд?
— Колочавці завжди надавали перевагу
футболу серед інших видів спорту, та й вболівальниками є чудовими. На футбол збиралося все село, яке добре підтримувало
наших гравців, і вони завжди виходили переможцями. У нас запанував «дух футболу»,
який допомагав нашим хлопцям вигравати.
Першими суддями турніру були П. Шандор, В. Беля, Ю. Ледней, І. Ігнатюк, В. Леньо,
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А. Сюгай, О. Буркало. Цікаво проходив турнір у 2004 році, коли в фіналі з переможцем
турніру, а це була колочавська команда, зіграла збірна команда організаторів на чолі
з тодішнім народним депутатом України
М.Сятинею і майбутнім депутатом України
С. Аржевітіним.
— Яким буде ювілейний 15-й футбольний турнір?
— Зараз футбольний турнір проводиться на дуже високому рівні. До участі
в організації долучилися не тільки колочавська школа, а й місцева та районна
влада. Хлопці грають вже у «великий футбол».
Участь у цьогорічному турнірі візьмуть
10 команд. Родзинкою стане те, що вперше
гратимуть і команди дівочі. Отож, запрошуємо всіх 7 травня на фінальні ігри.
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Всі тренуватися!

Своїми спортивними досягненнями колочавці
заслужили нове чудове футбольне поле!

Ось уже декілька років у
Колочавській середній школі
№ 1 всі бажаючі активно тренуються у
тренажерному
залі, який подарував Станіслав Аржевітін. Молоді хлопці
щодня приходять сюди, аби
потренуватися і покращити
свою фізичну форму.
«Тут активно займаються
не лише учні школи, але й її
випускники, - розповідає «НК»
директор Колочавської ЗОШ
Михайло Кий. – Перед заняттям учні мають змогу обстежити свій стан у шкільної
медсестри і потім спокійно
зайнятися вправами. Приємно, що хлопці не лише поміняли кафе на тренажери, але
й підтримують зал у належному стані та й самі ремонтують обладнання. Вони
також за власні кошти докупили гантелі, килимки, тенісний стіл. Такого тренажерного
залу немає у жодній школі
району».
Займатися всі бажаючі
можуть на п’ятьох різних тренажерах.

Автор усіх текстів у цьому номері — Марія Шетеля.
Головний редактор, засновник та видавець – С. Аржевітін. Редакційна колегія: О.Малета, В.Макар, В.Леньо, М.Шетеля, Ю.Хланта
Випусковий редактор – В. Ломакіна. Загальний наклад – 3000 прим. Е-mail: novakolochava@ukr.net
Свідоцтво ЗТ№457/49Р від 10.04.08. Фото з архіву С. Аржевітіна. www.arzhevitin.ua
Комп’ютерне макетування, верстка та виготовлення накладу – поліграфічний центр «Можай», м. Київ, пров. Карельський, 8. Тел. (044) 228-70-05

4

