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Молитва підтримує, Молитва підтримує, 
рідна земля допомагаєрідна земля допомагає

Довоєнне життя Олексія Травнікова було 
цікавим, насиченим і сповненим вражень. Він 
дбайливо вибудовував свій світ: перша «цег
линка» – родинне тепло. Друга «цеглинка» – 
успішна робота технологом дробильнозбага
чувальної фабрики Полтавського ГЗК. Третя – 
академічна гребля на човнах класу «дракон», 
робітничий і професійний спорт, участь у зма
ганнях (від міжцехових турнірів – і до виступів у 
складі національної збірної України на Чемпіо
наті світу!). Четверта – доторк до вищих сенсів, 
навчання у Духовній семінарії. П’ята – проф
спілкова діяльність на позиції профгрупорга 
ПМГУ рідної зміни №3...

А потім, 24 лютого, на нашу землю прийшов 
ворог, із чітким наміром: все, побудоване 
українцями, – зруйнувати. «Не дозволю!» – 
вирішив Олексій Іванович, і вже 25го, попро
сивши благословення у своїх духовних настав
ників, пішов до військкомату, вступати до лав 
ЗСУ. Він каже:

– Загалом майбутнім священикам не можна 
брати до рук зброю. Та в нас зараз особлива 
ситуація, ми мусимо боронити свою Батьків
щину від загарбників. Тож мені дали дозвіл пі
ти на фронт.

Воювати важко, і фізично, і психологічно. 
Але ми на своїй рідній землі – вона допома
гає. А ще в кожному населеному пункті, через 
який ми проходимо, навіть у найменшому селі, 
є церква. За можливості командування завжди 
відпускає сходити туди помолитися, це підтри
мує. Прошу зараз побільшості небесного за

ступництва для хлопців, які поруч, моїх побра
тимів, і терпіння для тих, хто лишається в тилу, 
– їм також нелегко.

Війна – суворе випробування для економі
ки, для суспільства, тож трудова варта важли
ва. Знаю, що мої колеги несуть її з честю – коли 
є мобільний зв’язок, ми з ними зідзвонюємося. 
Через голову цехової організації дробильно
збагачувальної фабрики Анну Петрівну Сви
наренко підтримуємо контакт із профкомом 
ПМГУ Полтавського ГЗК. Я час від часу скидаю 
їй свої фото, вона розповідає, як справи на під
приємстві, у первинній організації.

Час летить. Вже цього тижня працівники на
шої галузі відзначають своє професійне свято – 
День металурга і гірника. Хочеться побажати їм 
всім сил, наснаги і віри. Собі ж егоїстично (смі-
ється) бажаю якнайшвидшої нашої перемоги: 
щоб повернутися додому, обійняти близьких, 
побачитися з товаришами по зміні, по спортив
ному клубу. А до рідних і друзів в мене є одне 
прохання: дбайте, будь ласка, про себе. Коли 
моє серце за вас спокійне, я можу добре роби
ти свою справу тут, на бойовому посту.
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