Є в серці кожному куточок особливий,
Там спогади живуть про рідний дім,
Дитинство безтурботне і щасливе,
І рідні вчителі живуть в куточку тім…

Коли зерно добре, добрими насолоджуєшся плодами
(Г.Сковорода)
Це невигадана розповідь про життя Березівського навчальнореабілітаційного центру , вихованці якого стали відомі усьому світові.
Школо рідна! Ти для нас, як мати.
Ти огортаєш всіх своїм теплом.
У колисці шкільній нам так добре зростати
Під надійним твоїм материнським крилом.
Школа вчить не падать духом,
Шанувать подароване Богом життя.
А щасливим можна бути і без слуху,
Лиш повірити треба у краще своє майбуття.
Ти навчила нас перемагати,
Шляхом тернистим впевнено іти,
Іти вперед, і ні на крок не відступати,
І щоб мети обов’язково досягти!

І. Березівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.
Житомирської обласної ради.
Це таку назву вона мала донедавна. А зараз – це навчально-реабілітаційний
центр. Пишаються діти своєю школою, вчителями, які по-батьківськи піклуються
про них.

Кожна дитина в полі зору директора школи Васянович Л.П. та
досвідчених педагогів. Працівники школи створюють усі необхідні
умови для соціальної зрілості кожного вихованця.

Діти люблять свою школу. Адже тут їх вчать терпляче долати
сходинки знань, переборювати труднощі, вірити у себе і свої
можливості. Діти охоче відвідують заняття оркестру народних
інструментів, рукодільний гурток «Умілі руки», гурток «Світ паперових
фантазій».

Вихованці знаходять в школі справу до душі. Та надто діти
люблять уроки фізкультури і відвідувати волейбольний гурток.
Запитайте у будь-кого з дітей: «Який урок вам найбільше до
вподоби?» І неодмінно почуєте: «Урок фізкультури».

У школі вже давно сказали «так» здоровому способу життя. А про те, що
здоров’я – то найбільший скарб людини, переконалися тут давно …

ІІ. З чого все починалося.

Долею обставин Василь Андрійович Глабчук прийшов працювати в школу
вчителем фізкультури. Гарний, зі стрункою поставою, його одразу полюбили
діти. Вони слідом бігали за ним і ласкаво називали «Василь». А Василь був не
тільки добрим, а й вимогливим вчителем.
Учні слухняно виконували усі його настанови. На той час не було

просторого спортивного залу, але майбутні юні спортсмени охоче
йшли на уроки фізкультури, займалися у спортивних секціях.

А коли невдовзі вже збудували просторий спортзал, один з
найкращих в області, радості не було меж! Зал наповнювався
галасливою дітворою: грали в різні спортивні ігри, тренувалися,
загартовували своє здоров’я.
Надто полюбили учні волейбол, бо ж їхній Василь теж займався
цим видом спорту.

У спортзал приходили діти, які, крім вад слуху, мали проблеми зі
здоров’ям: порушенням координації рухів, серцево-судинним
захворюванням, викривленням хребта, захворюванням органів
дихання…

Згадує Валентина Миколаївна
Комісарчук, класний керівник і
вихователька Антонюка
Олега, члена збірної команди
України з волейболу, призера
Дефлімпійських ігор
… З сім’єю Антонюків я знайома з
1964 року. В групі, де мені довелось
працювати
вихователькою,
був
хлопчик Олег. Вчився добре, але часто
хворів. Тиждень – в школі, а два тижні
– вдома. До
запалення
легенів
підключилась
астма. Олег
був
звільнений від фізичної праці та уроків
фізкультури. Як же йому хотілося бути разом з хлопчиками в спортзалі.
Василь Андрійович, вчитель фізкультури, спостерігав за Олегом, розгледів
у ньому волейболіста, побачив велике бажання займатися спортом.
Вчитель часто розмовляв з батьками хлопця, переконував їх у тому,
що спорт допоможе Олегові перемогти хворобу. Нарешті батьки
повірили тренеру і дозволили своєму синові займатися спортом. Вчитель
поступово збільшував фізичне навантаження. Минуло не так багато часу
– і хвороба відступила. Усі раділи за хлопця.
Незабаром Олег став повноправним командним гравцем. Разом зі
своїми товаришами брав участь у обласних та Всеукраїнських
спартакіада «Повір у себе». Постійні
тренування дали бажаний результат.
Олег став кандидатом до складу
збірної команди України, брав участь у
чемпіонаті
Європи 2003
року
в
Німеччині.
Я впевнена що саме спорт
допоміг моєму вихованцю перемогти
хворобу і стати повноцінною
людиною. Олег є прикладом для
наслідування багатьом нашим
слабочуючим учням.

При підтримці вчителів фізкультури Глабчука В.А. та Краснощокова О.О діти
перемагали труднощі і крок за кроком наближалися до перемоги над собою, над
хворобами. Тому заняття спортом стало необхідністю для багатьох дітей і одним
із головних завдань педагогічного колективу школи.

Спогади
Іванівни,
керівника
Романа

Стужук

Галини
класного
Будзінського

У 1989 році мені доручили
класне керівництво у 5 класі.
Семеро діток було в ньому: три
дівчинки та чотири хлопчики.
Серед
них
вирізнявся
своєю
вихованістю
Роман. Він
був
ввічливим,
культурним,
доброзичливим і дуже старанним у
навчанні. Але вчитися йому було
важко, бо надто часто хворів. Мама Романа хотіла, щоб її син займався
спортом. І весь свій вільний час хлопчик проводив у спортзалі. Спочатку
був просто глядачем, з цікавістю спостерігав за грою під час змагань з
волейболу.
«Мої товариші грають і я зможу», - не раз думав Роман. Своїми
думками поділився з вчителем фізкультури Василем Андрійовичем: « Я
теж хочу спробувати».
Шкільна волейбольна команда, до складу якої увійшов Роман,
неодноразово перемагала у спартакіада «Повір у себе». Хлопчина не
приховував радості, пишався своїми
нагородами.
Спорт зробив хлопця сильним і
фізично
загартованим.
Завдяки
наполегливій
праці
Роман
став
чемпіоном світу з волейболу.
Зараз Роман, за віком, залишив
великий спорт, але коли збірна
України у 2013 році відбула в
Болгарію
на
Дефлімпійські
ігри,
Роман разом зі своєю дружиною, не
вагаючись, поїхав слідом. А як же поіншому ? Треба підтримати друзів, з
якими пліч-о-пліч ділили солодкий
смак перемог і гіркий присмак невдач.

Роман – батько двох синів, яких теж хоче бачити спортсменами. Я
впевнена, що любов до волейболу він передасть і своїм дітям.

Скільки ж то треба було докласти зусиль, терпіння, умінь, щоб переконати
слабочуючу дитину серйозно ставитись до тренувань, займатися спортом! Мало
хто в дитинстві розуміє це. Адже спорт - це важка праця, яка часто вимагає
перемоги над собою. І тільки завдяки наполегливій праці можна досягти
бажаних результатів.

Згадує вчителька української мови Яскевич Людмила
Василівна
Як зараз пам’ятаю клас, у
якому вчився Сашко Помінчук.
Улюбленець мами і тата. Батьки
аж надто опікались своїм
«мізинчиком». Тато частенько
навідувався до школи і, перш ніж
поспілкуватися з вчителями,
перевіряв, чи у його синочка
чисті шкарпетки, чи не мокрі
ніжки, чи є у нього носова
хустинка, а чи добре
нагодований…
Кумедним був Сашко: курчава
білява голівка, а сам кругленький,
як м’ячик. Енергії у нього було хоч
відбавляй. «Чим зацікавити
такого енергійного хлопчину?» –
бідкалася класний керівник Наталя
Вікторівна. Фізкультура не дуже приваблювала Сашка. Він десь частенько
ховався, щоб не йти на уроки. Було не раз Наталя Вікторівна силоміць
заносила його до спортзалу, а Сашко
істерично кричав і тупав ногами…
Минав час… Поступово все ж
спортивний зал став манити
хлопця до себе. І вже не треба
було нагадувати йому про уроки
фізкультури. Сам біг у спортзал. А
невдовзі вже не міг уявити собі
свого життя без тренувань, без
змагань, без перемог. Успіхи
прийшли завдяки щоденній
наполегливій праці. А перші
перемоги додавали впевненості і
віри у себе і свої можливості.

Ще навчаючись у школі, Олександр став кандидатом у майстри спорту,
членом збірної команди України з волейболу.

А коли збірна волейбольна команда стала чемпіоном Дефлімпійських ігор
в Австралії у 2005 році, Помінчуку Олександру присвоєно звання
«Заслужений майстер спорту» і нагороджено орденом «За мужність» ІІ і
ІІІ ступеня.
Зараз Олександр Помінчук тренує молоду зміну,допомагає долати
нелегкі сходинки до вершин Олімпу.

А сходинки до Олімпу почали закладатися ще з 1984 року, коли
волейбольні команди хлопчиків і дівчаток були постійними переможцями або
призерами Всеукраїнських спартакіад «Повір у себе». Команди брали участь у
чемпіонатах України і ставали чемпіонами. Спортивні досягнення юні
спортсмени демонстрували в усіх видах спорту: легкій атлетиці, тенісу, футболі.
Вони також неодноразово виконували 1 спортивний розряд серед дорослих
спортсменів, виконуючи вимоги 1 розряду по єдиній спортивній класифікації
чуючих.

Незабаром про рівень підготовки висококласних спортсменів в нашій школі
стало відомо за межами України. Тому багато старшокласників з інших регіонів
виявляли бажання вчитися в Березівці. Завіруха Ігор, Цимовський Єгор,
Бондаренко Максим, Воробйов Євген (Дніпропетровськ), Маладика Руслан
(Полтава), Личковський Юлій. Вони успішно влилися в шкільну сім’ю, шліфували
свою майстерність і впевнено йшли до перемоги.

Історична довідка
Найпрестижнішими змаганнями серед глухих є Дефлімпійські ігри. Вперше вони
були проведені у 1924 р. в Парижі. Україна вперше дебютувала на XII Всесвітніх
іграх глухих у Софії у 1993 р.

Найсильнішими командами з волейболу серед чоловіків на той час були
команди Києва, Одеси, Житомира, Запоріжжя.
Незабутнім для наших спортсменів став 1995 рік. Саме в Житомирі проходив
чемпіонат України з волейболу серед глухих (чоловіки). Збірна команда здобула
перемогу. В основний її склад входили і наші випускники: Леонід Дейнека, Віктор
Розбіцький, Олександр Помінчук, Роман Будзінський. Головним тренером
збірної команди України з волейболу став О.О.Краснощоков, який працював і в
нашій школі.

Щоденно тренувалися до «сьомого» поту. Було велике бажання взяти участь в
літніх Дефлімпійських іграх у 1997р. в Данії.
А для цього потрібно було вийти переможцем відбіркових змагань у
Швейцарії. Суперниками команди були спортсмени з Франції, Швейцарії і
Молдови. Впевнено перемігши всіх суперників з «сухим» рахунком 3:0, команда
здобула І місце і місце у фінальних іграх ВІГ (Всесвітні ігри глухих).
18-ті ВІГ проходили в Копенгагені (Данія). До складу збірної команди
України увійшли знову ж випускники нашої школи. Команді, хоч і нелегко, але
вдалося перемогти усіх суперників і посісти І місце у своїй групі.

Після повернення в Україну, міністр спорту
Валерій Борзов зачитав наказ про присвоєння
звання «Заслужений майстер спорту» усім
чемпіонам, в тому числі і випускникам нашої
школи Роману Будзінському, Леоніду Дейнеці,
Віктору Розбіцькому та Олександру Помінчуку.
Трохи пізніше присвоєно звання «Заслужений
тренер України» Краснощокову О.О. як
головному тренеру та Глабчуку В.А. як першому
тренеру спортсменів.

У 1999 р. у Москві проходив чемпіонат Європи серед глухих. Боротьба була
напруженою. Вирішальною була п’ята партія. Саме в цій партії - із загальним
рахунком 3:2 команда виграє чемпіонат Європи!

2001 рік увійшов в історію тим, що Всесвітні ігри глухих були перейменовані в
Дефлімпійські ігри і набули статусу Паралімпійських і Дефлімпійських ігор.
Проходили вони в Італії. Склад нашої команди майже не змінився.
Дебютував наш молодий перспективний спортсмен Ігор Завіруха. Наша команда
вийшла на майданчик з надією і бажанням відстояти титул чемпіонів. Гра
проходила з перемінним успіхом. У кінці
гри програли господарям з рахунком
1:3 і отримали срібні медалі. З одного
боку – хороший результат, а з іншого –
сподівалися на перемогу. Аналізуючи
причини поразки, дійшли висновку, що
треба «омолоджувати» команду.
У цей час в школі підростали молоді
спортсмени, повні сил і енергії,
юнацького Запалу: Олег Антонюк,
Сергій Дейнека, Дем’янчук Сергій,
Ткачук Іван, Фрейздорф Сергій,
Грабовський Віталій.

Молоді волейболісти на чемпіонаті України серед глухих, виступаючи окремою
командою, посіли у 2002р. – ІІІ місце, у 2003р. – ІІ місце.

А тим часом кандидатами до складу збірної команди увійшли.: Антонюк
Олег, Цимовський Єгор, Дейнека Сергій. На чемпіонат Європи 2003р. в
Німеччину виїхав наш учень Антонюк Олег.
На чемпіонаті Європи наша команда програла італійцям з рахунком 1:3 Були
на те причини: в одному з епізодів гри Віктор Розбіцький зламав ногу. Гра є гра, і
передбачати усі ситуації вкрай важко.

2004 рік був спрямований на підготовку команди до ХХ Дефлімпійських ігор
в Австралії. В основний склад команди увійшли ще два наших спортсмени – Єгор
Цимовський та Сергій Дем’янчук. ХХ літні Дефлімпійські ігри проходили в
Австралії з 5 по 19 січня 2005 року. Команда набула бойової спортивної форми.
Вже перші ігри волейбольного турніру показали, що наша команда –
найсильніша серед учасників, в тому числі й італійців, яких вже можна було
вважати ветеранами. В нашій же команді досвід і молодість перебували поруч.
Після двох партій зберігався нічийний рахунок. В цей період в гру вступив юний
дебютант збірної Сергій Дем’янчук, який замінив Ігоря Завіруху, і зіграв дуже
впевнено як для 18-річного гравця. В третій партії нашій команді вдалося
перехопити ініціативу і довести результат матчу до переможного 3:1.

Ще одна приємна новина: в складі жіночої волейбольної збірної команди –
випускниця школи – Ковальчук Ірина, яка також стала чемпіонкою
Дефлімпійських ігор.

На ІІ чемпіонаті світу, який відбувся в серпні 2012 року в Болгарії, наша
команда, граючи у фіналі з Росією, отримала перемогу з рахунком 3:0.
ХХІІ Дефлімпійські ігри принесли золото нашій команді. Триразовим
переможцем став Леонід Дейнека, дворазовим – Сергій Дем’янчук, Ігор
Завіруха, Єгор Цимовський, Олег Антонюк, Ілля Нікіфоров, Ігор Загородній –
вперше стали чемпіонами Дефлімпійських ігор.

Школа гордиться своїми вихованцями. Хочеться вірити, що наші спортсмени
завжди будуть високо тримати український прапор перемоги і ще не один раз
лунатиме на честь нашої держави Гімн України.

Збігають роки … Міняється склад команди, приходять нові гравці… Пішов на
заслужений відпочинок Василь Андрійович, перший наставник, який виховав не
один десяток олімпійських чемпіонів. А в школі спортивне життя триває.
Як і 40 років тому, в спортивний зал біжить малеча, навіть не підозрюючи того,
що саме з шкільного порогу починається їх хоч і нелегка, але така бажана дорога
до олімпійських вершин.

Рідна школо…
Це ти навчила нас взаємодопомозі,
Підтримувати друзів, і не тільки в грі,
І найвищих рубежів Олімпу
Сягнули ми лиш завдяки тобі.
Рідна школо! Ти дала нам крила
І любов до рідної землі.
За усе, що ти для нас в житті зробила,
Ми від усього серця дякуєм тобі!
P.S. Довідка. Школа виховала 4 заслужених майстрів спорту, 5 майстрів
Міжнародного класу, більше 120 чемпіонів України, 6 кандидатів в майстри
спорту, 9 чемпіонів Європи, 8 чемпіонів світу.
Пройшли роки… Як приємно бачити на порозі школи наших чемпіонів!
Здається, не так давно вони самі були учнями, а зараз вже ведуть до школи своїх
дітей, бо знають, що саме тут вони отримають турботу вчителів, міцні знання,
зростатимуть фізично здоровими і загартованими.

Спогади головного тренера збірної України з волейболу
Краснощокова О.О.
Це було у далекому 1995 році.
Тоді в Житомирі проходив чемпіонат
України з волейболу серед глухих
спортсменів (чоловіки). По закінченню
змагань, в яких, до речі, чемпіонами
стали волейболісти Житомирщини, які
у фіналі перемогли киян з рахунком
3:1, відбулася нарада за участю
представників спортивної федерації
глухих України, суддів, представників
та учасників команд, на якій
головним питанням було обрання
головного тренера чоловічої команди
і підготовка до участі у ХVIII
Всесвітніх іграх. Обирати довелося з числа 3 –х кандидатів: Веснянко П.М.
(Одеса), Коночинський В.В. (Київ) та Краснощоков О.О. (Житомир).
Мені доручили стати головним тренером чоловічої збірної команди і в
найкоротший термін скласти план підготовки збірної до участі у ВІГ 1997
року в Данії та визначити кандидатів до збірної команди України. В
основний склад збірної потрапили і випускники Березівської спецшколиінтернату Леонід Дейнека, Віктор Розбіцький, Олександр Помінчук та Роман
Будзінський.

Для того, щоб взяти участь у літніх ВІГ 1997 року в Данії, треба було вийти
переможцем відбіркових змагань у Швейцарії. Нашими суперниками були
команди з Франції, Швейцарії і Молдови. Впевнено перемігши всіх
суперників з «сухим» рахунком 3:0, команда здобула І місце і разом з цим
місце у фінальних іграх ВІГ.

ХVIII ВІГ проходили в Копенгагені (Данія). До складу збірної команди
України увійшли всі вищеназвані випускники Березівської спецшколиінтернату. У волейбольному турнірі ВІГ взяло участь 16 найсильніших команд.

Суперниками нашої команди на попередньому етапі змагань стали
команди з Індії, Канади та Голландії. Нам хоч і нелегко, але вдалося
перемогти усіх суперників і посісти І місце у своїй групі. Нашим суперником
у чверть фіналі стала команда з Німеччини, неодноразовий призер ДІ і
чемпіонатів Європи, команда досвідчена, з високорослими гравцями. Гра
проходила з перемінним успіхом: 1:1 після двох партій, а далі наша команда
додала зусиль і зуміла перемогти суперників з рахунком 3:1. З найкращого
боку показав себе Леонід Дейнека, який був найкращим в нашій команді і,
не дивлячись на свій маленький зріст, своїми сильними ударами наводив
жах на суперників.

У півфіналі нашим суперником несподівано стала команда з Польші, яка
зуміла нав’язати свою гру команді США, яка вважалася одним з фаворитів
змагань.
Таким чином, квартет фіналістів склали пари: Італія – Іран та Україна –
Польща. Першими вийшли на майданчик наші спортсмени і не залишили
жодного шансу полякам – 3:0 . А от у другій парі сталася сенсація. Діючий
чемпіон, команда Італії, у драматичному поєдинку зазнала поразки від
іранців з рахунком 2:3. При чому, по ходу зустрічі рахунок був 2:0 на
користь італійців, але вони зарано повірили в перемогу, дали змогу
розігратися іранцям, і в підсумку програли.

Отже, фінал: Україна – Іран. В першій партії гра проходила
успіхом і тривала цілих 50 хвилин. Лише у кінці вдалося
непідступних іранців. 15:13 – з таким рахунком закінчилася ця
на майданчику було видно лише одну команду – українці, які
господарями ситуації і довели зустріч до впевненої перемоги.

з перемінним
здолати опір
партія, а далі
стали новими
Таким чином,

збірна України виборола І місце і стала п’ятим володарем золотої медалі з
числа всієї команди України. Після повернення в Україну, міністр спорту В.
Борзов зачитав наказ про присвоєння звання «Заслужений майстер спорту
України» всім чемпіонам, в тому числі і випускникам нашої школи Роману
Будзінському, Леоніду Дейнеці, Віктору Розбіцькому та Олександру
Помінчуку. Трохи пізніше, в листопаді місяці, було присвоєно звання
«Заслужений тренер України» мені як головному тренеру, та Глабчуку В.А.
як першому тренеру спортсменів.

Пройшло не так багато часу. У 1999 році команді довелося зустрітися
майже з усіма суперниками на чемпіонаті Європи серед глухих спортсменів
у Москві. Наша команда зазнала серйозної втрати – буквально напередодні
від’їзду захворів і був госпіталізований один з найкращих спортсменів –
Віктор Розбіцький. До фіналу наша команда впевнено обігрувала всіх
суперників, а от у фіналі довелося зустрітися з командою Італії. Гра
проходила на зустрічних курсах, була дуже напруженою і не виявила
переможців перших чотирьох партіях 2:2. Попереду – вирішальна п’ята
партія: 15:10. Із загальним рахунком 3:2 ми виграємо чемпіонат Європи

Після чемпіонату Європи сталася ще одна подія, яка мала величезне
значення для розвитку волейболу в Україні. Український центр «Інваспорт»
запропонував мені стати головним тренером штатної збірної команди
інвалідів України, яка тільки-но стала формуватися. Я погодився на цю
пропозицію і першими моїми кроками були пошуки молодих перспективних
спортсменів – школярів, які в подальшому змогли б замінити ветеранів
команди. Після повернення з Артеку, де проходили Всеукраїнські змагання
серед школярів за програмою «Повір у себе», багато перспективних
школярів з інших регіонів дали згоду на переїзд на навчання в Березівську
спецшколу-інтернат. І уже у вересні в школі стали навчатися Завіруха Ігор
(Дніпропетровськ), Маладика
Руслан (Полтава), Цимовський
Єгор
(Дніпропетровськ). Роком пізніше до школи приїхали Макс Бондаренко і
Євген Воробйов з Дніпропетровська та Юлій Личковський з Криму.

2001 рік увійшов в історію тим, що Всесвітні ігри глухих були
перейменовані в Дефлімпійські ігри і набули статусу Паралімпійських і
Олімпійських ігор. Проходили вони в Італії. Тому наші основні суперники
набули додаткових переваг – це симпатії суддів та домашня підтримка
глядачів. Наша команда не зазнала згачних змін. На цих змаганнях
дебютував молодий перспективний спортсмен Ігор Завіруха. Протягом
волейбольного турніру наша команда та італійці впевнено обігрували всіх
суперників, а у півфіналі досить легко (Україна – Іран) отримали перемогу з
рахунком 3:0. З таким результатом закінчився і другий півфінал (Італія –
Німеччина) – 3:0. Отже, фінал - Україна – Італія. Слід зазначити і той факт, що
запланована на 17 годину гра розпочалася лише о 20 годині. Причиною тому
став фінал жіночих команд США – Японії, яка тривала більше трьох годин.
Весь цей час наша команда чекала свого виступу при температурі повітря +
35 градусів. Але, незважаючи на це, наша команда вийшла на майданчик з
надією і бажанням відстояти титул чемпіонів. Гра проходила з перемінним
успіхом: в першій партії перемогли господарі, а в другій – успіх прийшов до
нас. Третю і четверту партію виграли господарі змагань. Ми програли
господарям з рахунком 1:3 і отримали срібні медалі ДІ. З одного боку ІІ
місце – хороший результат, а з іншого – ми сподівалися на золото.
Аналізуючи причини поразки, я дійшов до висновку, що треба
омолоджувати команду.

За останні роки значно зросла майстерність молодих спортсменів, які
навчалися в Березівській спецшколі. Серед них треба виділити Олега
Антонюка, Сергія Дейнека, Белелю Василя, Дем′янчука Сергія, Ткачука Івана,
Фрейздорфа
Сергія,
Грабовського Віталія. Вчитель
фізвиховання Глабчук Василь
Андрійович з цими учнями
виступає на всіх змаганнях,
які проводяться в районі і
області. В 2002 році команда
посіла ІІІ місце на чемпіонаті
України серед глухих, а у
2003
році – ІІ
місце.
Кандидатами
до
складу
збірної
команди
стають
Антонюк Олег, Цимовський
Єгор та Дейнека Сергій. І
вже на чемпіонат Європи
2003 року в Німеччину виїхав
наш учень Олег Антонюк.

2004 рік був спрямований
Дефлімпійських ігор в Австралії.
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З метою покращення гри СФГУ було прийняте рішення про участь збірної
команди в регулярному чемпіонаті України серед команд майстрів І ліги
(дорослі спортсмени). Також було взято курс на омолодження складу
команди. В основний склад команди увійшли ще два вихованці Березівської
спецшколи – Єгор Цимовський та Сергій Дем′янчук, які виїхали в Австралію
на акліматизацію в грудні місяці.

ХХ літні Дефлімпійські ігри проходили в Австралії з 5 по 19 січня 2005
року. Наша команда добре провела акліматизаційний період і набула
бойової спортивної форми. Вже перші ігри волейбольного турніру показали,
що наша команда найсильніша серед усіх учасників, в тому числі й
італійців, яких вже можна було вважати ветеранами. В нашій команді
досвід і молодість гравців перебували поруч. До фіналу команда дійшла без
проблем, легко долаючи всіх суперників, а от італійці лише дивом
перемогли в чвертьфіналі Німеччину, а у
півфіналі – Іран. Отже, повторення фіналу
ДІ 2001 року Італія – Україна. На цей раз,
можна сказати, гра йшла
під нашу
«диктовку». Лише в другій партії відбувся
невеликий спад гри нашої команди.
Саме цим вміло скористалися досвідчені
італійці. Після двох партій зберігається
нічийний рахунок 1:1. В цей період гри
дуже допоміг команді юний дебютант
збірної Сергій Дем′янчук, який замінив
гравця стартового складу Ігоря Завіруху, і
зіграв дуже впевнено як для 18-річного
гравця. В третій партії нашій команді
вдалося перехопити ініціативу і довести
результат матчу до переможного 3:1. Ще
одна приємна новина: в складі жіночої
волейбольної збірної команди з’явилася вихованка Березівської спецшколи
Ірина Ковальчук, яка також стала
чемпіонкою Дефлімпіади.
Календарний план на 2006 рік
передбачав Міжнародний турнір за
участю найсильніших команд глухих
у місті Львові. Україна виступала
двома командами - основною і
молодіжною. І дуже приємно було
те, що у фіналі зустрілися дві
команди з України. Переміг досвід.
В молодіжній команді виділялися
грою Ілля Нікіфоров, Володимир
Зеленський, а також учні нашої
школи Сергій Дем’янчук, Ігор Сущик

і Дмитро Кузьменко. І вже в наступному 2007 році СФГУ прийняло рішення,
що на чемпіонат Європи в Бельгію виїде молода команда. Треба визнати,
що молодь не стушувалася і показала
хорошу гру. Жодній команді не вдалося
виграти у збірної України хоча б одну
партію, а у фіналі з рахунком 3:0 перемогли
команду з Росії!
У 2007 році рішенням МСФГ було
затверджено проведення чемпіонату світу з
волейболу. Перший такий чемпіонат світу
був запланований у 2008 році в Аргентині.
Стати першими в історії чемпіонами світу –
таке завдання постало перед командою. І
вона з ним успішно впоралася. 3:0 – саме з
таким рахунком наша команда виграла усі
зустрічі, а у фіналі перемогла і Росію. У
фінальній грі в перших двох партіях
точилася майже рівна боротьба, і все для
нас закінчилося вдало. Таким чином, і
чоловіча і жіноча команда стала володарем
усіх титулів Європи, світу і Дефлімпійський ігор.

За останні роки
наша команда була
потенціально
найсильнішою
за
всі
команди,
які
мені
доводилося
готувати.
Підбиваючи
підсумки
виступу нашої команди
на ХХІ ДУ, керівництвом
було
зроблено
висновки, що треба
омолоджувати команду,
вливати, як кажуть, «свіжу
кров». Було зроблено висновок, що Роман Будзінський, Віктор Розбицький та
Олександр Помінчук вже не будуть здатні конкурувати через чотири роки з
молодими спортсменами, і тому їм було запропоновано закінчити кар’єру у
великому спорті. За свої заслуги вони отримали по життєву стипендію
Президента України з правом роботи на будь-якій посаді.
До чемпіонату Європи 2011 року команда готувалася з великим
бажанням довести, що поразка на ДУ – 2009 року була лише прикрим
випадком. Змагання проходили в Туреччині, і лише одна зустріч з
командою господарів далась нам нелегко, бо судді урівнювали сили
команд,
тому
гра
проходила
в
напруженій обстановці, але більше 20
очок в кожній партії туркам не вдалося
набрати. Гра закінчилася з «сухим»
рахунком 3:0 на нашу користь. А у
фіналі проти команди Росії нам
вдалося взяти переконливий реванш –
3:0. Цього разу перемогу вдалося
здобути в новому складі, до якого
потрапили
вперше І. Загородній, С.
Дрьомов та Д. Кузьменко. Дівчата також
легко перемогли, тому що серйозних
конкурентів в Європі у них не було.
Приємно, що в складі жіночої команди
з’явилася
ще
одна
вихованка
Березівської спецшколи Ірина Мосійчук.

На чемпіонаті України, який проходив в листопаді 2011 року в Євпаторії,
команда Житомирської області в складі Антонюка О., Дейнеки Л., Дем′янчука
С., Завірухи І., Цимовського Є., а також їхніх молодших товаришів з
Березівської спецшколи Д. Ренькаса, І. Пугача, Ю.Поліщука переконливо, з
рахунком 3:0 перемогли «київських легіонерів».

До ІІ чемпіонату світу, який відбувся в серпні 2012 року в Болгарії,
команду готував новий старший тренер команди майстрів київського
«Локоматива»
Ю.М. Грицюта.
В
період підготовки до чемпіонату
світу
кількість травм зросла і
перевищила за рік ту кількість, що
була за десятиріччя. Проблеми
були у І. Нікіфорова, Д. Кузьменка, С.
Дем′янчука… Сподіватися на те, що
всі залікують травми до чемпіонату
світу не було надії, тому дехто
поїхав в Болгарію з травмами, а С.
Дем′янчук
взагалі
залишився
вдома. Росіяни,
основні
наші
суперники, прибули в Болгарію
значно підсилені. Росіяни вважали,
що перемога буде за ними, і
вийшли на гру у фіналі проти

України дуже самовпевненими. Це і стало основною причиною їхньої
поразки. Наша команда нічого надзвичайного у грі не показала, зіграла
зібрано, надійно і впевнено перемогла з рахунком 3:0. Лише в другій партії
боротьба йшла очко за очко, в інших двох партіях перевага України була
відчутною. З найкращого боку показали себе наші ветерани Леонід Дейнека
та Ігор Завіруха.

Тоді вже було відомо, що ХХІІ Дефлімпійські ігри 2013 року пройдуть
також у Болгарії, а волейбольний турнір проходитиме на тій же самій арені,
що й чемпіонат світу 2012 року.

Готуватися до Дефлімпійських ігор почали одразу по закінченню
чемпіонату світу. Після короткого відпочинку вже у вересні почали
тренувальний процес і участь у змаганнях Київської загальної Ліги та
першості України Вищої Аматорської Ліги. Якщо в Київській Загальній Лізі
гра команди була на хорошому рівні, то в Аматорській Лізі хороші ігри
чергувалися з відверто провальними. Почався 2013 рік. З лютого місяця,
команда перебувала на тренувальних зборах: Євпаторія, Алушта… Протягом
червня і липня нам не вдалося зіграти жодної контрольної гри. Цей факт
викликав у мене велике занепокоєння. Єдиним сподіванням залишилося на
те, що до фінальної гри нам доведеться зіграти 6 ігор. На щастя, жереб
розподілив нас у підгрупу Б, де грала наша команда з такими сильними
командами як Іран, Турція, Японія, в іграх з якими команда здобувала ігрову
практику. Особливо здивували турки, у складі їхньої команди з’явилися три
нових
гравці,
серед
яких
один
–
найсильніших за усіх
учасників.
Ігри
з
вищеназваними
командами
не
дозволяли
нашій
команді
діяти
в
півсили, і це було на
нашу користь. Гра
закінчилася
з
рахунком
3:0
на
нашу користь. Досвід
наших
гравців
і
помилки суперників
допомогли закінчити
гру в трьох партіях. У
фіналі знову гра з
Росією. Враховуючи
чемпіонат Європи і
світу , це вже шоста
зустріч
команд
у
фіналі . Чотири рази
наша
команда
перемогла
і лише
один раз перемогу

здобули росіяни. Це була нервова гра, з великою кількістю помилок з обох
сторін. Після двох партій – нічия 1:1. Лише вдала подача І. Завірухи
дозволила виграти з рахунком 28:26. А в четвертій партії команда Росії не
витримала напруження – і просто віддала нам цю партію без бою. Таким
чином – перемога! – 3:1.

Триразовими
переможцями
Дефлімпійських
ігор
стали
О.
Білоблоцький
та
Л.
Дейнека,
дворазовими – С. Дем′янчук, І. Завіруха, Є.
Цимовський. Всі інші, в тому числі і
випускники нашої школи О. Антонюк, І.
Нікіфоров, І. Загородній вперше стали
чемпіонами ДІ.
В складі команди жінок вже
дворазовою чемпіонкою ДІ стала наша
випускниця Ірина Ковальчук.

А попереду – долання нових сходинок до вершин Олімпу.
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