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СПЕЦВИПУСК

29 січня— 100-РІЧЧЯ ПОДВИГУ ГЕРОЇВ КРУТ

Радуйся, земле чорна, кріпка.
Тіла і крові причастя приймаєш...
Кров'ю насичене лоно твоє….
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СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ….
Спом'янімо в пісні славу Крутів,
найсвятіше з наших бойовищ!
Крути! Крути! — смолоскип в майбутнє.
Підіймімо наші душі ввиш!
Крути! Крути! Це за батьківщину
стати муром, шанцем душ і тіл.
Крути! Крути! Мужньо, воєдино
прямувати в найсвятішу ціль.
Крути! Крути! Час розплати близько,
вже червоний ворог кари жде.
Крути! Крути! Вічне бойовисько
за майбутній, за світліший день.
Крути! Крути! Мужність і посвята,
вірність, що міцніша понад смерть.
Крути! Крути! Горда і завзята
кличе пісня і веде вперед!
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ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН...

Битва під Крутами — бій 29 січня 1918 року на залізничній
станції поблизу селища Крути за 130 кілометрів на північнийсхід від Києва: бій тривав годин із 5 між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300-ми національно-свідомими київськими студентами, що захищали підступи
до Києва. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, — та у свідомості багатьох особливого значення
набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула в
нерівному бою біля Крутів. На похороні у Києві біля Аскольдової могили президент Михайло Грушевський назвав
юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинку вірш. Десятиліттями
історія бою або замовчувалась, або обростала міфами і вигадками, як в закордонній, так і у вітчизняній історіографії. Лише згодом, у 2006 році на місці бою встановлено пам'ятник i у
80-ті роковини бою монетним двором випущено в обіг пам'ятну гривню.
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РОЗКЛАД СИЛ
17 грудня 1917 року Рада народних комісарів Росії надіслала ультиматум
Українській Центральній Раді за підписами Володимира Леніна і Лева
Троцького. Більшовики вимагали легалізувати більшовицькі військові
загони в Україні й припинити їх розброєння. Зазначалося, що в разі невиконання вимог російський радянський уряд вважатиме Центральну
Раду в стані відкритої війни проти нього. 5 (18) грудня 1917 року, не дочекавшись відповіді від українського уряду, більшовицький російський
уряд Леніна-Троцького оголосив війну УНР. Бойові дії розпочалися в середині грудня 1917 року, а з проголошенням Четвертим універсалом незалежності УНР Центральною Радою, 22 січня 1918 року країна
опинилася у фактичному стані війни з більшовицькою Росією. 12 грудня 1917 року Всеукраїнський з'їзд рад у Харкові проголосив Українську
Народну Республіку Рад і вже в половині грудня надходила військова й
інша допомога більшовицьким силам в УНР. Під командуванням Антонова-Овсєєнка 20-тисячний більшовицький загін прямував
на схід України, а з північного сходу наступав загін Михаїла Муравйова.
Попри те, що загін названо Східним фронтом, він становив більше ніж
шість тисяч чоловік московських і петроградських червоногвардійців та
матросів Балтійського флоту.[5][6] Наприкінці грудня 1917 року радянську владу вже було встановлену
у Харківській, Катеринославській та Полтавській губерніях. На черзі був
Київ. Загальне командування операцією захоплення столиці здійснював
Михайло Муравйов; більшовицьке угрупування під його особистим керівництвом нараховувало до 6 тис. чоловік, мало кулемети і артилерію.
Наступ на місто більшовицькі війська вели двома групами: одна залізницею Харків — Полтава — Київ, друга у напрямі Курськ — Бахмач — Київ.
УВАГА!!!
http://zosh9-nizhyn.at.ua/
– адреса шкільного сайту!
Тут можна дізнатися не лише про останні шкільні новини, але й почерпнути безліч корисної
та цікавої інформації!
ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!!
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Тим часом із майже 300 тисяч війська, яке було прихильним
до Центральної Ради ще влітку 1917 до січня 1918 кількість військ вірних УНР зменшилася до близько 15 тисяч людей в усій країні. Історики
звертають увагу на здеморалізований стан українських військ, на їхню
стомленість війною та, передусім, на відмінну систему революційних
агітаторів у складі більшовицьких військ, які схиляли на свій бік цілі загони армії УНР.[7] Іншою загрозою для УНР, до речі, була велика кількість більшовицьких прихильників у країні, навіть у Києві. Вирішальним для долі бою під Крутами і реально загрозливим для уряду УНР
було і збройне повстання на заводі «Арсенал», яке було придушено. За
таких умов єдиною надією і опорою Центральної Ради залишилась патріотично налаштована студентська молодь Києва, яку і було залучено
на захист столиці України.

Найкраще цю ситуацію
описав Володимир Винниченко у своїй книзі «Відродження нації»:
…Це була війна впливом…
Наш вплив був менший. Він
був уже остільки малий, що
ми з великими труднощами
могли складати якісь невеличкі більш-менш дисципліновані частини й висилати їх
проти більшовиків. Більшовики, правда, теж не мали великих дисциплінованих частин, але їхня перевага була в
тому, що всі наші широкі маси солдатства не ставили їм ніякого опору або
навіть переходили на їхній бік, що майже все робітництво кожного міста
ставало за ними; що в селах сільська біднота явно була більшовицька; що, словом, величезна більшість самого українського населення була проти нас.
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ФОРМУВАННЯ ЗАГОНІВ
У Четвертому Універсалі уряд УНР закликав до боротьби з більшовицькими військами, а вже 5 січня 1918 року на зборах студентів молодших курсів Київського університету Cв. Володимира і Українського народного університету було ухвалено створення студентського куреня Січових Стрільців. Незабаром з'явилося у київських газетах звернення до українського
студентства. Звернення «До українського студентства»:
Прийшов грізний час для нашої Батьківщини. Як чорна гайворонь, обсіла нашу
Україну російсько-„большевицька“ грабіжницька орда, котра майже щодня робила
у нас нові захвати, і Україна, одрізана звідусіль, може врешті опинитись в дуже
скрутному стані. В цей час Українська фракція центру Університету св. Володимира кличе студентів-українців усіх вищих шкіл негайно прийти на підмогу
своєму краєві і народові, одностайно ставши під прапор борців за волю України
проти напасників, які хочуть придушити все, що здобуто нами довгою, тяжкою
героїчною працею. Треба за всяку ціну спинити той похід, який може призвести
Україну до страшної руїни і довговічного занепаду. Хай кожен студент-українець
пам'ятає, що в цей час злочинно бути байдужим… Сміливо ж, дорогі товариші,
довбаймо нашу скелю і йдімо віддати, може, останню послугу тій великій будові,
яку ми ж самі будували — Українській державі! Записуйтесь до „Куреня Січових
Стрільців“, який формується з студентів Університету св. Володимира та
Українського Народного Університету, звідки, мабуть, ми будемо розподілені серед декотрих українських військових частин, для піднесення культурнонаціональної свідомості та відваги…

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СВ.ВОЛОДИМИРА
КИЇВСЬКИЙ ПЛАКАТ, 1918
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Усупереч радянським теоріям, вступ до куреня був винятково добровільний, єдиною погрозою для небажаючих був бойкот та можливе виключення
зі складу студентів. До новоствореного куреня навіть вступили учні старших класів української гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства м.
Києва. Таким чином удалося скласти дві сотні, на чолі яких поставили студента Українського народного університету — старшину (сотника) Андрія
Омельченка[6].
Для охорони кордонів України з півночі на станції Бахмач із середини грудня 1917 року перебував український гарнізон у складі чотирьох сотень
(старших курсів) 1-ї Київської юнацької (юнкерської) школи імені Богдана
Хмельницького. 26 січня прийшло повідомлення від командира цього загону Аверкія Гончаренка з-під Бахмача, що негайно потрібно допомоги проти
більшовицьких загонів, що нападають. А вже 27 січня прибуло підкріплення: перша сотня новоствореного Студентського куреня. Переважна більшість студентів була без жодної військової підготовки, дві швидко сформовані сотні мали недостатньо боєприпасів та були погано озброєні: мали лише 16 кулеметів та саморобний бронепоїзд у вигляді артилерійської гармати на залізничній платформі. На додаток, уже під час самого бою, приєдналося ще й 80 добровольців з підрозділів місцевого Вільного козацтва.

М.БАХМАЧ

АВЕРКІЙ
ГОНЧАРЕНКО

ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО
7

ХІД БОЮ
Не наважуючись зустріти противника в Бахмачі, де перебувало до двох
тисяч робітників, налаштованих по-більшовицькому, Аверкій Гончаренко наказав відступити до залізничної станції Крути і зайняти оборону.
Туди вони дісталися вже 28 січня. Позиції, розташовані за кілька сотень
метрів від самої станції, були непогано підготовлені для бою. На правому фланзі вони мали штучну перешкоду — насип залізничної колії, на
лівому — студентська сотня в складі вже наявного там загону почала
рити окопи й споруджувати земляні укріплення. Командувач загону в
Бахмачі Аверкій Гончаренко мав у своєму розпорядженні близько чотирьох сотень бійців, переважно студентів та юнкерів. Студентський курінь було поділено на чотири чоти (взводи) по 28 — 30 людей. Три з
них зайняли позиції в окопах, четверта, що складалася з наймолодших
та тих, хто не вмів стріляти, перебувала у резерві.
Наступного ранку 29 січня, близько 9 години ранку розпочався наступ.
Загін матросів Ремньова потрапив під обстріл захисників Крут. З тилу
їх підтримували ще й бронепоїзд і гармата, які здійснювали виїзди у
тил ворога, що наступає, та вели їх обстріл. На залізничній платформі
також була гармата сотника Лощенка, якою також стримували наступ
більшовиків. Утрачаючи вбитих і поранених, більшовики вперто просувалися вперед. Їхня гарматна батарея, що до часу стріляла не досить
вдало, зосередила вогонь на українських позиціях. Бій тривав більше
ніж 5 годин, українці відбили кілька атак, під час яких зазнали значних
втрат. Приблизно у цей час на допомогу Ремньову почали надходити
інші загони Муравйова (зокрема, 1-й Петроградський загін), а з боку
Чернігівської колії підійшов радянськиий бронепоїзд, що розпочав обстріл оборонців із тилу.

СХЕМА БОЮ ВИКОНАНА СЕРГІЄМ ГОРЯЧКОМ
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Юнкери відступали під прикриттям насипу, а в студентів спереду й позаду була відкрита місцевість. Командир студентської сотні сотник Омельченко вирішив спочатку багнетною атакою відбити ворога, а вже потім
відступати. Атака виявилася невдалою, адже юнакам протистояли професійні вояки. Сотня зазнала втрат, загинув і сам Омельченко. Допомога резерву не дала більшовикам оточити та знищити студентів. Забравши вбитих і поранених, українське військо відходило до ешелону. Більшовики,
або не хотіли, або, швидше за все, не могли наздогнати основні сили, і
продовжувати наступ на Київ того ж дня — залізницю заздалегідь розібрали ще в Крутах.
Близько 17-ї години зібралися всі українські підрозділи, і з'ясувалося, що
не вистачає однієї чоти студентів, що стояла найближче до станції: у сум'ятті бою в полон потрапив розвідувальний звід (близько 30 осіб). Відступаючи в сутінках, студенти втратили орієнтир та вийшли прямо на станцію Крути, вже зайняту червоногвардійцями. Червоний командир Єгор
Попов, розлючений значними втратами з боку радянських військ
(близько 300 осіб), наказав ліквідувати полонених. За свідченнями очевидців, зі 27-ми студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли. Учень 7го класу Григорій Піпський зі Старосамбірщини перед розстрілом перший почав співати «Ще не вмерла
Україна», і решта студентів підтримали спів.
Після розстрілу місцевим жителям
деякий час забороняли ховати тіла
померлих.

ПОХОРОН 91 ЖЕРТВИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТЕРОРУ У
ЛЮТОМУ 1918 Р. 10 БЕРЕЗНЯ 1918 Р.
Існує декілька версій, чому сталися трагічні події під Крутами. У загибелі
студентів звинувачували керівництво українських збройних сил, яке кинуло їх напризволяще перед загрозою сильного і небезпечного ворога. Існує версія, начебто командування армії УНР розуміло стратегічну важливість оборони бахмацького напряму. Туди передбачалося відправити частину Гайдамацького кошу Слобідської України на чолі з Симоном Петлюрою, але ці плани зазнали краху через січневі події в Києві.
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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
Трагічна загибель студентського куреня
під Крутами стала символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. Уже
в березні 1918 року, після підписання Брестської мирної угоди, за німецької окупації України та з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій
могилі в Києві. Тіла 28[5] вояків-студентів було АСКОЛЬДОВА МОГИЛА,КИЇВ
перевезено до місця, де відбулася громадська
жалоба і поховання. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей учинок київської молоді героїчним.

ЄВГЕН МАЛАНЮК

Після цього про подвиг молоді під Крутами було забуто на більш ніж 70 років. Натомість, про бій під Крутами завжди пам'ятали
українці, які проживали за кордоном. Відзначаючи дату проголошення незалежності України,
вони згадували й про крутян. Один із яскравих
представників української діаспори — Євген
Маланюк, наголошував: …народ, творячи з якоїсь події легенду — а Крути без сумніву, є й будуть
однією з найвеличніших легенд нашої нації, — знає,
що він робить. Народна мудрість і національний
геній — це найвища земна справедливість — творячи свої легенди і міти, себто підносячи дану історичну подію до височини надісториччя, ніколи — щодо вибору тієї події — не помиляються.
Не помилилися вони й у випадку Крут.

У Галичині культ героїв Крут поширився серед пластової молоді,
яка в 1926 році створила «Курінь Старших Пластунів ім. Бою під Крутами». Згодом, ініціативу вшанування Героїв Крут перейняло львівське
студентство. ІІ Студентська конференція, що відбувалася 1931 року ухвалила «вважати роковини бою під Крутами українським всестудентським
святом». Наразі в Києві діє Пластовий курінь ч. 75 імені Героїв бою під
Крутами.
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Уже наступного року заходи на
вшанування крутян було проведено
в Празі та деяких інших містах Європи. Надалі вони стали невід'ємним атрибутом громадського життя
закордонних українців, особливо молоді.
Львівський
журнал
«Студентський шлях»виступив ініціатором збору матеріалів про вшанування геройського чину.

СИМВОЛІЧНА МОГИЛА І ДЕРЕВ`ЯНИЙ ХРЕСТ НА АСКОЛЬДИВІЙ МОГИЛІ У КИЄВІ










Сотник Андрій Омельченко
Володимир Шульгин
Кольченко Павло Іванович
Лука Дмитренко
Микола Лизогуб
Олександр Попович
Андріїв
Божинський-Божко Микола Васильович
Ізидор Курик

ГЕРБ 75 –ГО КУРЕНЮ УПЮ
ІМ.ГЕРОЇВ БОЮ ПІД КРУТАМИ
Протягом десятиріч існували різні суперечливі трактування перебігу подій і кількості загиблих —
від кількох до декількох сотень.
Наприклад, Павло Тичина присвятив свій вірш «Пам'яті
тридцяти», хоча до нашого часу
збереглися тільки імена тих, кого
було поховано на Аскольдовій
могилі.

АКЦІЯ ПАМ`ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ, 29
СІЧНЯ 2011 Р., КРУТИ











Олександр Шерстюк
Головощук
Чижів
Кирик
Андрій Соколовський
Микола Корпан
Ганкевич Микола Георгійович
Євген Тарнавський
Гнаткевич
Григорій Піпський
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Інтерес до Крутянської події
посилився під час Другої
світової війни, що було пов’язано із боротьбою ОУН та
УПА за незалежність України.
Керівництво ОУН та командування УПА приклад Героїв
Крут використовувало для
патріотичного виховання
своїх членів. У 1944-му одне із
з’єднань групи (військової
округи) «Тютюнник» отримало назву «Крути». Майже у
всіх навчальних і виховних
програмах для бійців УПА
обов’язковим для вивчення
був пункт про героїзм молоді
під Крутами. В УПА та її запіллі була встановлена традиція відзначення пам’яті Героїв Крут як національного
свята. В одному із директивних документів командування
УПА наголошувалося, що «в дні 29 січня відсвяткувати величаво Свято
Крут». Виконавцям доручалося «виробити у вояків святочний настрій,
щоб вони глибоко застановилися над значенням цих річниць та
назавжди закріпили твердо у своїх серцях».
В Україні відзначення бою під Крутами
розпочалися лише напередодні проголошення її незалежності. 29 січня 1991 року з
ініціативи Народного руху України, Студентської спілки, інших національнодемократичних організацій в Крутах було
встановлено березовий хрест та відбувся
перший невеличкий громадський мітинг.
На державному рівні вшановувати пам'ять героїв Крут почали в Україні
лише 2004-го. За рік перед цим, у січні 2003-го Леонід Кучма підписав
розпорядження «Про вшанування пам'яті героїв Крут».
Участь у велелюдних урочистостях брали вищі посадові особи держави,
політики, представники громадськості.
12

СПИСОК УЧАСНИКІВ БОЮ ПІД
КРУТАМИ

Список встановлених учасників бою під Крутами, який передав музею Меморіального комплексу «Пам'яті Героїв Крут» Голова Ради громадської організації «Історико-культурологічне товариство „Герої Крут“», народний
артист України Ярослав Гаврилюк.

1918 року в журналі «Малая Русь» надруковано синодик жертв муравйовського погрому, там зокрема, присутнє": «Так, совершенно неизвестны имена ста шестидесяти
восьми украинцев гимназистов, участвовавших в боевом курене социалистов революционеров и вильном козацтве […]»
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У спогадах Ігор Лоський зазначав: «Якщо не помиляюсь, 19 (6 за ст. стилем) січня 1918 року відбулись загальні збори учнів двох старших кляс. Пошесть зборів охопила на ті часи київських гімназистів, і то були не перші збори, що їх бачив у своїх мурах старенький будинок Художньої школи
на Сінній площі, де знайшла собі тимчасовий
притулок гімназія. Але, мабуть, ні одні з тих зборів не проходили так однодушно. Головою обрано бл. пам. Павла Кольченка, учня 8-ої кляси, що
встиг вже побувати на фронті під час Світової війни і уважався тому найбільш досвідченим у військовому ділі. З'ясувавши в коротких словах справу,
Кольченко запропонував прийняти постанову
ідентичну з тою, яку прийняли на своєму вічі студенти Університету. Постанову одноголосно
прийнято. Директор гімназії, якого прошено на збори, після невдалої спроби
одговорити своїх питомців від такого, на його погляд, нерозважного кроку,
мусів зрештою погодитись з постановою та оголосити з рамени дирекції офіціяльну перерву навчання в двох старших клясах гімназії на час перебування
учнів у війську. Просив лише, аби не спокушати до вступу учнів молодших
кляс. Правда, це помогло мало, бо кілька учнів шостої кляси таки до куреня
вступило».
1-ша Київська юнацька школа ім. Б.Хмельницького, старшини й вояки
Гайдамацького кошу
1.Блаватний

2.Богаєвський Микола
3.Боженко Северин
4.Бурко Демид
5.Винник Федір — галичанин, залишився живим
6.Аверкій Гончаренко — командир бою під Крутами, сотник Армії УНР, командир куреня 1-ї Української юнацької військової школи ім. Б. Хмельницького
7.Горошко
8.Горячко Сергій
9.Данилюк Матвій
10.Дзюблик Василь
11.Дудка Г.
12.Ємець
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13.Заїка Іван — галичанин, залишився живим
14.Заквалинський
15.Захарченко Д.
16.Кушнір Іван — Купновичі на Самбірщині, член Пласту, загинув у віці 17
років
17.Кушнір Михайло — Купновичі на Самбірщині, пощастило повернутись
живим. Згодом написав спогади про своїх товаришів
18.Лавренко Михайло
19. Лисогір Семен — галичанин, залишився живим
20.Семен Лощенко
21.Лукович (Лякович) Л.
22.Маґаляс Святослав (Степан) — родом з Галичини, залишився живим
23.Матвієнко Степан
24.Матюха Ілія (прізвище цього вояка передав доктор історичних наук
В.Сергійчук)
25.Михайлик Михайло
26.Могила Семен Андрійович
27.Монкевич Борис (за даними відділу Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України він не був учасником бою)
28.Недада (Недава)
29.Носенко Дем'ян
30.Одинець Гаврило
31.Олексієнко (Поржи-Олексієнко) П.
32.Пасічник
33.Роєнко С.
34.Самійленко Степан
35.Седлецький Гнат
36.Семець Василь
37.Семирозум Модест
38.С-ко Б.
39.Стеценко Панас
40.Осип Твердовський
41.Тимченко Федір
42.Уманець В.
43.Цап Степан
44.Чорпіта
45.Шарий Іван
46.Шевченко Леонтій
47.Шкода Петро (Колтів, Золочівщина); в бою з товаришем Степаном отримали поранення, змогли дістатися до оселі місцевого жителя, заховалися в стодолі. Червоноармійці обнишпорили всі кутки, проте не змогли знайти хлопців,
по всьому повернулися до рідного села
48.Ярців (Ярцев) Микола
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Помічний студентський курінь Січових Стрільців
Помічний студентський курінь Січових Стрільців був сформований зі студентів Киїського університету Св. Володимира та Народного університету.
1.Андріїв — родом з Галичини, загинув
2.Бабій
3.Божинський-Божко Микола Васильович
4.Борозенко-Конончук
5.Буткевич Леонід
6.Вороний Юрій — видатний український хірург, який першим у світі виконав клінічну пересадку нирки 3 квітня 1933 року
7.Гайдовський-Потапович Лесь
8.Головащук Кирило
9.Гончаренко Федір
10.Грущенко Антін
11.Грущенко Олекса
12.Грущенко Олександр (рідні брати)
13.Гуленко Микола
14.Дикий Андрій
15.Діятелович Феодосій
16.Дмитренко Василь
17.Дмитренко Лука
18.Довгаль Свирпа
19.Залізняк Володимир
20.Кирик В.
21.Коломийченко Василь
22.Коломієць
23.Компанієць
24.Король С.
25.Кошман
26.Крамаренко Петро
27.Курик Сидор
28.Лебідь Микола (?)
29.Лизогуб Микола — родом з Галичини, загинув
30.Любенець Павло
31.Наумович Володимир Миколайович (* 1894) - тричі Георгіївський кавалер,
вбитий під Крутами
32.Нітенко Микола
33.Омельченко Оверко
16

34.Отамановський Валентин
35.Пірук
36.Пітенко Микола
37.Полуботко Георгій
38.Попович Олександр (Олелько)
39.Пурик-Пуриченко Сидір (Ізідор)
40.Сірик Василь
41.Стемпковський Ігор
42.Туркевич Віктор
43.Фарфал
44.Чижів Микола
45.Шерстюк Олександр
46.Шульгин Володимир

Гімназисти 2-ої Київської української гімназії ім. КирилоМефодіївського братства та учні інших київських гімназій і середніх навчальних закладів
1.Баталін

Михайло
2.Бліхарський Володимир (Жовква), учень 8-го класу 2-ї київської гімназії
3.Бутович Микола
4.Витвицький Володимир
5.Витвицький Іван
6.Гайдовський-Потапович Лесь
7.Ганкевич Микола
8.Гіба Юліян — родом із Стрия, Був учнем 8-го класу. Загинув 1919 року у бою
з більшовиками — в складі українського кінного полку
9.Гнаткевич Василь
10.Дубницький Юрій
11.Золотарчук Микола
12.Карван Іван народжений у с. Курилівці Лежайського повіту, 1915 р. депортований у Сибір, 1917 р. Будучи учнем VIII класу 2-ї Української гімназії в Києві вступив добровольцем до Студентського куреня, брав участь у битві під
Крутами. Був працівником Міністерства преси і інформації УНР в Кам'янціПодільському. Після закінчення визвольних змагань закінчив юридичний факультет Краківського університету, вів адвокатську канцелярію в Сеняві і Переворську, брав участь у діяльності «Просвіти» та «Народного дому» в Лежайську
13.Карван Костянтин рідний брат Івана, у 1917 р. закінчив 2-гу Українську гімназію в Києві, вступив добровольцем до Студентського куреня, пережив
битву під Крутами. Служив у лавах Армії УНР, після інтернування в Польщі
закінчив Львівський університет, став доктором філософії, був учителем ченстоховської гімназії.
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14.Кольченко Павло
15.Корпан Микола
16.Левченко Юрко
17.Лоський Ігор
18.Лукасевич Левко
19.Мисан — родом з Галичини, загинув
20.Онишкевич (Рудки на Самбірщині), вчився у 6-му класі 2-ї київської гімназії, загинув
21.Піпський Григорій (Нижанковичі, Старосамбірщина)
22.Соколовський Андрій
23.Сорокевич Іван
24.Сушницький Онуфрій
25.Тарнавський Євген
26.Цимбал Віктор
В архівному фонді Другої української гімназії збереглася списана рукою
Зерова книга протоколів педагогічної ради. Рукопис документує містить
повний перелік учнів — і тих, що під Крутами загинули.

Лікарі , сестри-жалібниці санітарних вагонів
Лікар Бочаров (участь остаточно не доведена),
Медсестри:
1.Дубівна Клавдія
2.Мельник Леся

Гімназисти 2-ої Київської української гімназії ім. Кирило1.Ганкевич Микола Георгійович — учень VIII класу 2-ї гімназії
2.Гнаткевич Василь — учень VI класу 2-ї гімназії
3.Кольченко Павло Іванович — учень VIII класу 2-ї гімназії
4.Микола Корпан — учень 2-ї гімназії
5.Мисан — учень 2-ї гімназії
6.Піпський Григорій —VII клас 2-ї гімназії
7.Соколовський Андрій —VI клас 2-ї гімназії — Боднарка, Лемківщина
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8.Сорокевич Іван —VII клас 2-ї гімназії. Уродженець села Боднарки, що на Лемківщині, також колишній учень перемиської Української гімназії, у 1914 р.
депортований із батьками до Ростова. Взятий в полон разом із 25-ма іншими
учнями і студентами. Розстріляний.
9.Тарнавський Євген —VI клас 2-ї гімназії

Також в бою брали участь
1. учень 8-го класу 2-ї київської гімназії Роман Король (Кожичі, Яворівщина).
Залишився живим, подальша доля невідома,
2. Євген Мельник — Воля Якубова на Дрогобиччині, двоюрідний брат провідника ОУН Андрія Мельника загинув, Галицько-Буковинський курінь січових
стрільців.
3. з військовиків — Євтимович Сергій, хорунжий, згодом — підполковник Армії УНР, поручник дивізії «Галичина».
4. Тригуб Юхим Демидович — народився 1898 року в селі Свинарка
(Петропавлівка), загинув.
5. Антоняк Іван,
6. Юричко Степан,
7. Яцків — усі родом з Галичини, загинули.
8. Михайло Курило,
9. М. Гринник — галичани, залишилися живими,
10. Янов Микола — сотник Вільного Козацтва Чернігівщини, підполковник
Армії УНР в екзилі.
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Монумент битви під
Крутами 1918 р. (автор
Анатолій Гайдамака,
2006 р.) копія однієї
з колон портику Червоного корпусузаввишки
10 метрів

Могила бійців на

Памятник Героям Крут у
Харькові

Лук'янівському цвинтарі

Пам'ятна монета «80річчя бою під Крутами»

Пам'ятна дошка Героям Крут
біля пішохідної арки будинку
№ 36 по вулиці Героїв Крут
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На Аскольдовій Могилі
Поховали їх —
Тридцять мучнів українців,
Славних молодих...
На Аскольдовій Могилі
Український цвіт —
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.

На кого посміла знятись
Зрадника рука?
Квітне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка...
На кого завзявся Каїн
Боже, покарай! —
Понад все вони любили
Свій коханий край.
Вмерли в Новім Заповіті
З славою святих. —
На Аскольдовій Могилі
Поховали їх.
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Крути ввійшли в історію України як символ
національної честі. Ті, хто загинув у битві під
Кругами назавжди залишаться в нашій пам'яті. Вони полягли, щоб ми сьогодні жили у вільній і незалежній Українській державі.
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