
Чижевський Георгій Дмитрович. 
 
 Георгій Дмитрович народився в м. Вознесенськ 29 березня 1924 р. 
Війна застала його в Одесі. В серпні 1942 р. став курсантом Київського 
артучилища. 
 З червня 1943 р. приймав участь в боях з фашистськими окупантами, в 
артилерійських підрозділах на посадах командира взводу та батареї. Приймав 
участь в боях на Курській дузі, звільнював міста України, Польщі, 
Німеччини, дійшов до Берліну. 
 Нагороджений: орденами Великої Вітчизняної війни 1-го та 2-го 
ступеня та Орденом Червоної Зірки. Медалями: «За звільнення Варшави», 
«За взяття Берліну», «За перемогу над Німеччиною» та багатьма ювілейними 
медалями. 
 Після війни закінчив театральний інститут і став артистом театру. 
Працював в театрах Житомира, Ізмаїла, Владивостока та Хабаровська. 
 Після закінчення педагогічного інституту в Хабаровську працював 
викладачем анатомії, фізіології та спорту. Весь цей час займався тренерською 
роботою. Декілька його учнів стали майстрами спорту в першостях серед 
школярів та дорослих, були і чемпіони країни. 
 На даний момент ветеран війни Чижевський Г.Д. являється активним 
членом міської організації ветеранів, є головою Комітету ветеранів війни та 
військової служби. Пропагує активний спосіб життя, є членом клубу 
ветеранів плавання та спорту «Гаврилич Мастерс» 
 У 2015 році в свої 92 роки приймав участь в численних змаганнях з 
плавання в категорії «Мастерс». Став чемпіоном Миколаївської області в 
трьох видах плавання. Потім здобув перемоги в змаганнях на Чемпіонаті 
України, міжнародних змаганнях в Казані, Львові, Києві, де встановив 
рекорди України, Європи та світу. Чемпіон Світу 2015 року та рекордсмен 
Європи на дистанції 200 м брас в категорії 90+. Нагороджений: 4-ма кубками 
та 22-ма медалями ( 18 золотих та 4 срібні). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Козир Георгій Власович, 
найстарший серед учасників змагань в Запоріжжі 

 
Народився 28 квітня 1923 року в селі Засулля Роменського району Сумської 
області.  
В 1939 р. вступив до Ровенського відділення Сумського аероклубу.  
В червні 1941 року закінчив 10 класів Засульської середньої школи і вступив 
до Чугуївського Військового Авіаучилища.  
У вересні 1941 року прийняв військову присягу.  
З вересня 1941 року по червень 1946 року – курсант, а потім інструктор 
Чугуївського Військового Авіаучилища, яке було стратегічною базою 
підготовки льотчиків для літаків винищувачів та літаків-бомбардувальників 
для фронту (серед них тричі Герой Радянського союзу, маршал авіації Іван 
Кожедуб). 
У вересні 1946 року вступив до Київського Державного Інституту Фізичної 
Культури, який закінчив у липні 1950 року за спеціальністю “викладач 
фізичного виховання” (спеціалізація плавання). 
З серпня 1950 року по липень 1955 року – заступник голови Київського 
міського комітету у справах фізичної культури та спорту. 
З серпня 1955 року по липень 1988 року (33 роки!!!) – завідуючий кафедрою 
фізичного виховання та спорту Київського автомобільно-дорожнього 
інституту (КАДІ). Був ініціатором і організатором будівництва спортивного 
комплексу КАДІ,  
студентського спортивно-оздоровчого табору КАДІ в селі Плюти, одним із 
засновників Всесоюзного традиційного студентського мотокросу на призи 
КАДІ . 
З 1988 по 2010 р.р. – інструктор з плавання Спортивного комплексу КАДІ (до 
87 років). 
Вів активну громадську роботу, будучи обраним Депутатом Печерської 
районної ради міста Києва 4-х скликань (очолював Депутатську комісію з 
фізичної культури та спорту Печерського району м. Києва). 
Нагороджений медалями “20 років перемоги в ВОВ”, “В пам’ять 1500-річчя 
Києва”, “Ветеран праці”, почесною відзнакою “Відмінник вищої освіти 
СРСР”. 
Переможець змагань з плавання “Kyiv Open” в категорії “Мастерc” (золоті 
медалі в естафеті в 2012 та 2017 році) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анатолий Анатольевич Наклевкин. 

Родился 10 ноября 1931 года в Омске. Трудовую деятельность начал в 1945 
году на номерном заводе во вспомогательном цеху, в 1954 году окончил 
Омский государственный институт физической культуры, 6 лет служил на 
Тихоокеанском флоте, был членом сборной флота по военно-прикладным 
видам спорта. После демобилизации работал преподавателем Одесского 
института инженеров морского флота, 25 лет работал в АРК «Антарктика», 
общий рабочий стаж 61 год. С 1990 года председатель советов городского и 
Киевского района АРК «Антарктика», ведет активную общественную работу 
среди молодежи. Многократный участник и призер всесоюзных и 
украинских легкоатлетических пробегов, четыре раза финишировал в 
"Одесской сотке", в суточном забеге, 100 км на международных 
соревнованиях в Голландии, последние годы участник и победитель в своей 
возрастной группе в легкоатлетических пробегах, заплывах на открытой воде 
и триатлоне. На данное время является членом клуба ветеранов плавания и 
спорта «Гаврилыч Мастерс» и выступает на различных соревнованиях в 
составе команды «360+». 

 
Лысяк Виталий Александрович. 

Родился  в 1927 году в селе Новостародуб Петровского района 
Кировоградской области. Родители были учителями. В 1941 г. окончил 7-ой 
класс средней школы, но дальнейшее обучение пришлось прекратить. В 1944 
г. ушел в армию, был и снайпером, и артиллеристом, и помощником 
командира взвода. В 1946 г. поступил в Киевское училище связи, после 
окончания которого прослужил 3 года в Германии. С 1956 по 1961 г. учился в 
Киевском высшем инженерно-авиационном училище. Работал на оборонных 
заводах в Ташкенте, Одессе, Киеве. В отставку ушел в 1977 году.  

Работал в спортивном клубе тренером по стрельбе. С детства дружил со 
спортом. Хорошо плавал, стрелял, бегал. Когда был в училище, то занимался 
фехтованием. Был взят в сборную Киевского военного округа по 
современному пятиборью, а после чемпионата Украины и в сборную 
республики. 
Работая в спортклубе, продолжал выступать в соревнованиях по 
спортивному многоборью (полиатлон). Завоевал множество медалей на 
соревнованиях по плаванию, бегу стрельбе, спортивному многоборью. В 
частности, в 2002 году выиграл Кубок мира (на то время спортсмену было 75 
лет), а в 2007-м стал чемпионом мира.  Рекордсмен Мира и Европы в 
эстафетном плавании в категории 320+ на дистанциях 4х100 в/с и 4х200 в/с. 
На данное время является членом клуба ветеранов плавания и спорта 
«Гаврилыч Мастерс» и выступает на различных соревнованиях в составе 
команды «360+». 


