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№ 956
30.03.22-05.04.22 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

13 
квітня

РОБОТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СПРОТИВУ

Які ж вони, блядь, тварини…
Ми воюємо з ордою, яка в шоці від рівня 

нашого побуту та життя. Тварини ламають, 
гадять, вбивають та знущаються над мир-
ним населенням. З такими, навіть, не гідно 
воювати за будь-якими визнаними пра-
вилами. Цей «біошлак» буде загнаний за 
хмари надовго. 

Шкода тільки, що ціною життя кращих 
представників нашої величної нації.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ! 

Павло Постригач
член ГО «Поступ»

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

«Полонені – це такі 
люди, які приходять вас 
убити, а коли в них це не 
виходить, просять щоб ви 
їх пожаліли» 

Вінстон Черчилль
Британський державний діяч,

Прем’єр-міністр Великої Британії під час ІІ Світової війни

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Громадянська організація «Поступ» продо-
вжує вести спротив в інформаційному полі. 
Більше можна дізнатися за посиланнями:

1. У фейсбуці - https://www.facebook.com/PostupUA
2. У телеграмі -  https://t.me/zavelykuukrainu

*******
Організація «Поступ» пропонує долучитися 

до ІНФОРМАЦІЙНОГО СПРОТИВУ. Боремось із 
розповсюдженням ворожих «фейків», та фор-
муємо розуміння процесів, щоб краще орієнту-
ватись в інформаційному середовищі та вірно 
розуміти сутність поточних подій.

ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ?

Сьогодні я хотів би поговорити про те, що нам треба 
робити. Я вважаю, що в умовах війни нам потрібно мобі-
лізуватись. Я маю на увазі не те, що всі йдуть до війська, 
хоча і це дуже важливо.  Але кожну хвилину, кожну 
секунду ми маємо бути ефективними. Що значить “ефек-
тивними”?

Тобто, наприклад, – я зараз на фронті і тут є різна 
робота, і ми постійно чимось, на жаль, не всі постійно, 

але займаються. В принципі я свій день так проводжу, 
щоб постійно бути якось ефективним – то ми копаємо 
окопи, будуємо бліндажі, готуємо їжу, виходимо на деякі 
завдання. І будь-яка робота, навіть, така, як копати, ну 
нібито не дуже інтелектуальна, але вона дуже потрібна. 
Чому? Тому що наша задача - вижити, наша задача –три-
мати позицію і зробити обстріли ворога неефективними, 
для того, щоб вони не приносили їм сенсу. Тобто що таке 
“їх сенс”? Сенс їх – це вбити когось з нас, або пошкодити 
якесь майно. Наша задача – рятувати життя, рятувати 
майно!

Саме тому ми обкопуємось і, в принципі, я бачу, що вже 
вони в якійсь мірі втратили сподівання на ефективність 
їх нальотів.

Тепер що стосується тих, хто не на фронті зараз. Хоча, 
в принципі, коли я йшов 24 лютого у військомат, я споді-
вався, що я там побачу всіх, ну просто всіх. А виявилось, 
якось так, що побачив не всіх.

 Я розумію, там люди, які поїхали рятувати свої родини 
– це зрозуміло, але я сподівався, що вони потім приєдна-
ються до армії. Але теж так не сталося.

Але що я маю на увазі, коли кажу про «ефективність 
постійно». Якщо ви не на фронті, ви можете все одно 
бути ефективними: або займатись волонтерською діяль-
ністю (щось шити, щось допомагати), якось працювати, 
заробляти гроші і передавати їх волонтерам. І думайте 
кожну хвилину, наскільки ви ефективні для ПЕРЕМОГИ. 
Тільки згуртувавшись разом, тільки будучи всі макси-
мально ефективними, – ми здобудемо цю ПЕРЕМОГУ.

Наприклад: люди, які залишились у місті. Я постійно 
казав: «люди, якщо ви не розумієте, чим ви будете займа-
тись у місті, яке на той момент ще було на межі блокади, 
як сьогодні місто Чернігів в блокаді, тоді навіщо Ви тут 
залишаєтесь? Якщо ви залишаєтесь для того, щоб вико-
нувати якусь роботу для Перемоги, тоді в цьому є сенс, 
якщо – ні, і є можливість виїхати, то треба виїхати. І от 
наприклад: деякі люди, які сьогодні в Чернігові, і я їх 
прошу зробити деякі речі, які потрібні нам тут – щось 
там зібрати. Вони це роблять  і передають, і таким чином 
вони ефективні, вони допомагають  Перемозі. Якщо Ви за 
межами, і наприклад, розбираєтесь в якісь мірі в харчу-
ванні, в зв’язку чи в тепловізорах, або ще в чомусь іншому 

Сергій Воробйов
член ГО «Поступ»,

https://www.facebook.com/pavlo.postrygach
https://www.facebook.com/PostupUA
https://t.me/zavelykuukrainu
https://www.facebook.com/serhiy.a.vorobyov
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ОСЬ, ЩО РОБИТЬСЯ В ГОЛОВІ У РОСІЯН

корисному – допомагайте волонтерам, тому що на волон-
терів сьогодні звалилась досить важка ноша. Вони іноді 
купують речі, в яких вони не дуже добре розуміються і в 

Викладаю повну версію того шлаку, яким забита 
макітра середньостатистичного кацапа. 

Пише до своєї племінниці тітка, яка виїхала з 
України (Харківська обл.) у 1991 році, так як її чоло-
вік був військовим.

Тітка працює у школі викладачем російської 
мови та літератури в Республіці Марій Ел, у місті 
Йошкар-Ола. В тітки є син Льоня, і він є двоюрід-
ним братом цієї дівчини, якій адресований лист. 
Вона (дівчина) виклала у фейсбуці світлину дво-
юрідного брата з дописом на кшталт «брат став 
орком», він військовий рф.

Тобто це відповідь рідної тітки (яка є етнічною 
українкою, але багато років живе в кацапляндії) 
своїй племінниці. 

*****
Здравствуй, племянница (обращаюсь к тебе в твоем 

же стиле; очевидно, ты забыла, как меня зовут). Ответа 
ты не ждешь, но я все-таки отвечу, поскольку прожила 
жизнь, вдвое больше, чем твоя, а вследствие этого при-
обрела определенный жизненный опыт и жизненную 
мудрость.

Постараюсь кратко, т.к. «стучаться в закрытую дверь» 
и рассказывать тебе, что есть добро, а что зло, и на 
какой стороне должен стоять Человек, если он Человек, 
в сегодняшней ситуации бессмысленно. И еще: поста-
раюсь свой ответ построить не на уровне пропаганды 
(что проходит красной нитью в вашей жизни), а на 
уровне человеческих отношений.

Я еще раз убедилась в том, что ты, Леночка, человек 
творческий (для меня ты осталась любимой Леночкой, той 
непосредственной, умненькой, а не той, которая воспитана 
«новой украинской историей», где различают людей по 
национальности и считают свою нацию особенной). Что 
касается национальности, то смею тебе напомнить, что и 
ты, и Катюша - русские люди, т.к. ваш отец - русский чело-
век, и не вам поддерживать нацистский лозунг «Москаляку 
на гилляку». И очень печально, что вы так и не поняли 
(несмотря на ваше образование!), что суть человека не в 
его национальности, а в его нравственности (надеюсь, что 
разницу между нравственностью и безнравственностью 
ты понимаешь), в его воспитании. А нравственность чело-
века, его человеческие качества воспитываются в семье и 
школе. В том, какие нравственные ориентиры ты для себя 
определила, виновата не только и не столько ты (и я это 
понимаю, как человек, проживший долгую и непростую 
жизнь). Но со стороны добра различают по законам Бога 
такие понятия, как доброта, сочувствие, сострадание, а 
отнюдь не обладание своим благосостоянием за счет бед и 
боли других. А со стороны зла - ненависть, желание ощу-
щать себя выше, лучше других (Украина понад усе!). В этом 
состоит трагедия человеческого сознания... Нельзя быть 
на стороне Сатаны. И оказывается человек на стороне 
Сатаны потому, что начинает «жить прекрасно, в магазинах 
все есть» (цитирую свою куму, хоть она уже решила, что 
я ею не являюсь и вообще развесила всем ярлыки в силу 
своих недалеких соображений), не интересуясь при этом 
тем, что многие люди не имеют не то, что этого самого бла-

результаті покупки можуть бути не настільки ефективні, 
якби до покупки долучились спеціалісти.

І так підсумуємо: кожної хвилини, кожної секунди ми 

гополучия, а просто хотят малого: дожить этот день, желая, 
чтобы наступил новый.

Прочитав твое стихотворение, я еще раз убедилась 
в том, что ты, Леночка, человек творческий, очень 
способный, но жаль, что проявляешь ты эти спосо-
бности не там и не с той целью, которая называется 
прекрасным словом «благая». 

Не думаю, что мой сын (твой брат) съел и раздал 
бабушкины плюшки своим близким людям для того, 
чтобы разрушить вашу «самостийнисть» и посягнуть 
на ваше благополучие и жизнь. Мой сын, которым я 
горжусь, - человек совести, правды, чести и воинского 
долга. И о том, что он выполняет свой воинский долг, 
вы, к сожалению, забыли. И размещать в соцсетях его 
фото, зная, что это опасно для его жизни, - это, мягко 
говоря, подлость (учитывая, что это твой брат). Воз-
можно, тебе, еще не имеющей семьи и детей, это еще не 
понятно, но Кате, матери 2 детей, размещающей в соц-
сети дичайшие обращения и списки погибших русских 
детей, чувство материнства и защиты своего дитяти не 
может быть непонятно. Но я и это могу понять по при-
чине вашего искаженного в течение 30 лет сознания.

А что касается, Леночка, того, что ты не знаешь, что 
ответить в школе на вопросы учителей обо мне и коли-
честве моих звонков, то ответь так, как вы с Катюшей 
написали в соцсетях: «Были родственники в России, но 
променяли нас на телевизор». Вот только вопрос: кто, 
на какой телевизор и что променял. Но я обижаться 
на такой твой ответ не буду, повторяюсь, в силу того, 
что вдвое старше и мудрее тебя и почти прожившая 
свою жизнь. А вам с Катюшей еще жить и поднимать, и 
воспитывать своих детей и, надеюсь, в правде, справед-
ливости, честности и памяти об историческом прошлом 
своего народа и своего рода. 

И по поводу династии... Если тебя, Леночка, так обре-
меняет родство со мной и моей семьей, я не обижусь, 
если ты мою фотографию в школе снимешь. Сущность 
династии (или рода) не в этом. Суть в желании понять 
происходящее вокруг, понять правильно, не отвлекаясь 
на свои симпатии или антипатии, на мнение «толпы» 
или на крики «все негодяи, потому что мне плохо». 
Суть в желании разобраться в существующей действи-

маємо бути Ефективні і Згуртовані! Слава Україні! Все 
буде Україна! Я вас люблю! ВОЛОНТЕРІВ просто всіх обні-
маю. І до Перемоги!   _________________________________

тельности и не брать на себя право и ответственность 
судить, кто прав, а кто виноват.

И последнее: никогда и ни при каких обстоятель-
ствах прошу тебя и всех вас не проявлять агрессию и 
ненависть по отношению к Лёне, повторяюсь, это твой 
брат (о себе не прошу, так как мне, во-первых, уже все 
равно, т.к. вы сами решили вопрос о родственных свя-
зях, а, во-вторых, надеюсь, что ваше решение все-таки 
основывается на тех, безусловно, тяжелых условиях, в 
которых вы находитесь) и ни в коем случае не разме-
щать его фото в соцсетях. Это угрожает его жизни.

Узнать о состоянии ваших дел, вашей жизни и само-
чувствии у меня есть возможность и каналы (учитывая 
еще и ваши «опусы» в соцсети), поэтому звонить не буду, 
но это совершенно не значит, что я не беспокоюсь о вас 
и не думаю о том, что с вами происходит, в отличие от 
всех вас, которые ничего, кроме ненависти, пропаганды 
и негатива, не отразили и ни разу не поинтересовались 
о жизни и здоровье Лёни, скорее, наоборот.

Хочу еще раз сказать о родстве: никакой подлости, мер-
зости и тому подобного ни я (ни в беседе с вами, ни в соц-
сетях), ни вся моя семья, не совершали и не виноваты в той 
трагедии, которая произошла с нашим народом. Да, я укра-
инка, но прежде всего я славянка, равно как все русские 
люди, белорусы, сербы и др. славянские народы. Советую 
и вам вспомнить это. Тоня, моя сестра, должна помнить это, 
потому что училась в той школе, где говорили, что героями 
Украины и всего советского народа являются Ковпак, пар-
тизан Федоров, герои Донбасского Краснодона, Королев, 
а не Бандера и Шухевич. И «голодомор» переживали не 
только жители Украины, а и жители Поволжья, и другие 
славянские народы, и это была историческая необходи-
мость и одновременно трагедия.

И еще: разрушить родственные нити очень легко, но 
восстановить - ??!! 

Лена, тебе я, как оказалось, тетка далекая, но у тебя 
есть тетя, которая живет поближе. Поинтересуйтесь ее 
здоровьем и жизнью.

Хотела кратко, но не получилось. Ответа тоже не 
жду, да и отвечать тут не на что. Вопросов я никаких не 
задаю. Просто прочти.
_____________________________________________________
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