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¹ 11 (147417)
ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!

Щиро
вітаємо
з
державним
святом
України – Днем Конституції. Основний Закон нашої держави, який Верховна Рада прийняла 28 червня 1996 року, гарантуючи громадянам загальновизнані права та свободи,
закріпив ідеали справедливості та рівності, які
сповідують усі цивілізовані країни світу.
У цей урочистий день будемо щиро вірити
у реальне втілення конституційних прав і
свобод, зміцнення добробуту наших родин та
еволюційний правовий розвиток нашої держави.
Бажаємо вам, здоров’я, щастя, мирного
неба, наснаги, невичерпної енергії, оптимізму і
віри у високе призначення та світле майбутнє
України.
Зі святом, дорогі співвітчизники! З Днем
Конституції України!
Григорій КОВТУН,
начальник
військрайадміністрації

ДО ДНЯ МЕДИКА

Анатолій
КРАСНОСІЛЬСЬКИЙ,
голова районної ради

ЗА ВИМОГОЮ ВОЄННОГО ЧАСУ

Цьогорічний День медичного працівника особливий, адже людям у білих халатах, як і всій державі загалом, довелося стати на передовій у боротьбі не лише
за незалежність України, а й за життя та здоров’я сотень тисяч людей. І хоч
медицина й покликана рятувати, профіль, що з’явився у зв’язку з війною, став
таким собі викликом. Вогнепальні та осколкові поранення тепер стали нормою. І
що найстрашніше, вони вражають не лише військових, а й цивільних, в тому числі
– дітей. Ось таку гірку та екстремальну практику доводиться проходити нашим
лікарям, фельдшерам, медсестрам.
Наш земляк із Ніжина Михайло КОЛОТИЛО зараз – лікар Ніжинського РТЦК
та СП, лейтенант медичної служби. А до цього він торував наполегливо і впевнено власний шлях у медицині. Після закінчення 9 класу Ніжинської міської школи
№15, він вступив до Ніжинського міського ліцею при НДУ імені Миколи Гоголя на
факультет хімії й біології. Наступний кроком був вступ до Національного медичного університету імені Олександра Богомольця на лікувальну справу. Закінчивши
виш, Михайло два роки опановував фах кардіолога в інтернатурі.
Першим робочим місцем для молодого спеціаліста стало відділення інтенсивної
терапії в Чернігівському обласному кардіологічному диспансері. Наступним –
посада кардіолога в Ніжинській центральній районній лікарні, поліклінічному
відділенні. Тоді він працював одразу на трьох роботах. Окрім НЦРЛ, набирався
досвіду в приватній клініці в Ірпені та на кафедрі фізіології своєї Альма-матер в
якості лаборанта. Якийсь час Михайло практикував в кардіологічному відділенні
в Ніжинській міській лікарні імені Миколи Галицького. Цей послужний список молодого лікаря успішно продовжився посадою завідуючого ковідного відділення
Бобровицької лікарні, де він встиг попрацювати трохи більше року. Там його під
час чергування й застала війна.
А вже за чотири доби Михайло Колотило з’явився у військкомат. З того
часу наш Міша, як ми його всі називаємо, несе вахту тут. На щастя, складних
маніпуляцій наразі проводити не доводиться, тож неспокійний медик знайшов
собі інше завдання – став відповідальним за військову медицину в Ніжинському
районі. А ще він успішно проводить медико-тактичні навчання для бійців ЗСУ,
рекомендує, як слід надавати першу домедичну невідкладну допомогу в умовах воєнних дій. Ось так, за вимогою часу, за короткий термін цивільний медик
перекваліфікувався у воєнного.
Напередодні Дня медичного працівника Михайла Колотила відзначили і в
місті, і в районі. Мер Ніжина Олександр Кодола вручив військовому медику Подяку, а радник голови районної ради Олександр Безпалий – Почесну грамоту.
Олена НАЙДА
Фото автора

Довгожителька
Ніжинщини
(2 стор.)

Легких і успішних вам
життєвих шляхів! (3 стор.) До Дня молоді!

(8 стор.)
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НАШІ ДОВГОЖИТЕЛІ

ПОВІДОМЛЯЄМО

Сто років у просторі часу – це мить,
а для людини – епоха
Не кожному випадає нагода прожити такий довгий вік. А от Любові Яківні
ЯРМОЛЕНКО з Безуглівки, найстарішої
жительки Талалаївської громади, випало таке щастя. Хоча… чи назвеш її
життя щасливим? Адже непростим видався земний шлях Любові Яківни. Її
біографія – маленька частинка великої
історії країни. Цій жінці довелося пережити страшні періоди: голодомори
1933-го та 1947-го років, Другу світову
війну. А ще важкі роки післявоєнної
відбудови, розпад Радянського Союзу. І знову війну («спецоперацію»,
– сто чортів їй в печінку!). Та дочекалася вона і 9 Травня, і становлення
Незалежної України, зустріне – дасть
Бог – і теперішню перемогу. Були в
Любові Яківни й інші радісні моменти.
Ну як же без них.
Не дивлячись на всі життєві виклики, довгожителька зберегла у своїй душі
доброту і любов, якими і донині ділиться
з родиною та односельцями. Любов
Ярмоленко створила дружню та люблячу родину, зростила та виховала двох
довгоочікуваних дочок – Надію та Галину.
За всі випробування доля винагородила
її внуками, правнуками, праправнуками.
Сьогодні вона завдячує довгому віку
своїй родині, яка турбується про неї.
«Чистенька, усміхнена, з білим обличчям,
гладенькими руками, мов та картинка,
де намальована щаслива старість», – колись писала про неї моя колега. Такою
жінка виглядає і зараз. А на питання «В
чому ж полягає секрет довголіття?» рідні
відповідають, що завдяки великому
оптимізму та жазі до життя.
Старенька стала першою в Безуглівці із тих, хто перетнув столітній
життєвий рубіж. Лише людям із великим серцем і доброю душею вдається
прожити стільки років. Сторіччя від на-

Оновлено телефони гарячих ліній відділів обслуговування
громадян (сервісних центрів) Головного управління
Пенсійного фонду України в Чернігівській області
ВОГ (СЦ) № 1 Чернігівський район (0462) 67-16-05
ВОГ (СЦ) № 7 м. Прилуки (04637) 3-11-89
ВОГ (СЦ) № 2 м. Чернігів (0462) 67-60-16
ВОГ (СЦ) № 7 смт Варва (04636) 2-22-30
Відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій
громадян (СЦ) (0462) 67-63-09
ВОГ (СЦ) № 8 м. Ічня (04633) 2-45-69
ВОГ (СЦ) № 8 смт Срібне (04639) 2-62-35
ВОГ (СЦ) № 8 смт Талалаївка (04634) 2-16-91
ВОГ (СЦ) № 3 смт Ріпки (04641) 2-14-57
ВОГ (СЦ) № 9 м. Ніжин (04631) 7-12-35
ВОГ (СЦ) № 3 м. Городня (04645) 2-91-03, 2-91-04
ВОГ (СЦ) № 10 м. Носівка (04642) 2-20-57
ВОГ (СЦ) № 4 смт Козелець (04646) 4-19-64
ВОГ (СЦ) № 10 м. Бобровиця (04632) 2-50-04
ВОГ (СЦ) № 4 смт Куликівка (04643) 2-24-76
ВОГ (СЦ) № 11 м. Бахмач (04635) 3-11-77
ВОГ (СЦ) № 5 м. Корюківка (04657) 3-46-33
ВОГ (СЦ) № 11 м. Борзна (04653) 2-10-30
ВОГ (СЦ) № 5 м. Сновськ (04654) 2-18-80
ВОГ (СЦ) № 12 м. Новгород-Сіверський (04658) 3-16-89
ВОГ (СЦ) № 6 м. Мена (04644) 2-18-04
ВОГ (СЦ) № 12 смт Короп (04656) 2-76-56
ВОГ (СЦ) № 6 смт Сосниця (04655) 2-03-69
ВОГ (СЦ) № 12 м. Семенівка (04659) 2-13-66

ОСВІТА
родження Любов Яківна відзначила 18
червня. З цією поважною датою її вітали
районна та місцева влада – заступниця
голови райдержадміністрації Людмила
Желада, заступниця начальника районного управління соціального захисту населення Людмила Занько, керуюча справами Талалаївської сільської
ради Марія Носенко.
Слід зауважити, що Любов Ярмоленко – не єдина довгожителька
Талалаївської об'єднаної громади. Ще
п’ятеро чоловік топчуть ряст, яким виповнилося за 90. Залишається побажати нашим довгожителям здоров’я,
бадьорості духу, радості, добра, добробуту, віри у краще життя!
Олександр ВАСИЛЕНКО

АКТУАЛЬНО

Чи будуть ніжинці переходити на індивідуальне опалення?
Споживання газу в Україні суттєво впало через
серйозні руйнування інфраструктури внаслідок
бойових дій. Також окупанти знищили або пошкодили деякі газові родовища, де здійснювався видобуток.
На нараді міської ради Ніжина розглядалось питання переходу будинків на індивідуальне опалення
як всім будинком, так і по окремих квартирах. Абоненти, які використовують індивідуальне опалення,
можуть легко контролювати обсяги використання газу.
Розглядали питання шляхів зменшення використання природного газу, а також
нові можливості та подальші кроки в цілях економії споживання газу, конкретні
заходи реконструкції теплових мереж та оптимізації подачі теплоносія. Сьогодні
у Ніжині ведеться системна робота з оптимізації центральної системи опалення.
Позитивним моментом є бажання всіх зацікавлених сторін, а саме газового господарства, керуючих компаній та керівництва міста у зменшенні споживання природного газу зі збереженням надання безперебійних та якісних послуг населенню.
За результатами наради на цьому тижні заплановані зустрічі з мешканцями
будинків, огляд районів міста для планування майбутніх заходів.
НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

СПОРТ

Дмитро Іванов боротиметься за титул IBF International
Професійний боксер з Ніжина Петро Іванов
2 липня у Німеччині вийде на ринг проти поляка Роберта Таларека. Бій запланований 12-раундний, боксери боротимуться за титул IBF
International.
Як прокоментував Суспільному Петро Іванов,
перший місяць підготовки до цього бою він провів
у Ніжині, зараз готується у Німеччині, в місті Карлсруе. Почувається у хорошій формі.
«Я готовий пройти дистанцію у 12 раундів, але, за можливості, буду намагатися завершити бій раніше. Зараз у спортсменів є змога виїжджати з країни на
змагання, тому жодних проблем не було», – сказав наш земляк.
Додамо, всі попередні титульні бої Петро завершував достроково, нокаутувавши суперників. Найдовший бій, який проводив боксер, тривав дев'ять раундів.
Нагадаємо, бій Петра Іванова за титул IBF International мав відбутись 26 березня, але був скасований через війну в Україні.

Визначили місця для проведення тесту
В управлінні освіти Ніжинради оприлюднили список навчальних закладів,
на базі яких цьогорічні випускники
шкіл – а їх 295 чоловік – здаватимуть
національного
мультипредметного
тест. Це Ніжинський держуніверситет
імені Гоголя (4 аудиторії) і ЗОШ №15
І-ІІІ ступенів (3 аудиторії). Про точне місце та час здачі тесту випускників
повідомлятимуть у електронній формі.
Основне підтвердження участі у

тесті закінчилося 7 червня. Проте буде
й додаткове – з 21 червня по 7 липня
(з остаточним визначенням свого місця
перебування).
Підтвердити участь у тесті можна
буде з 21 червня по 7 липня.
Тестування триватиме:
основна сесія – з 18 липня по 10
серпня,
додаткова – з 16 по 20 серпня,
спеціальна – з 12 по 16 вересня.

УВАГА!

Шановні жителі міста та району!
Ніжинська районна військова адміністрація
інформує про те, що всі громадяни, які з 24 лютого
2022 року, отримали стрілецьку зброю, боєприпаси
до неї та вибухові речовини для відсічі та стримування збройної агресії російської федерації
на території Ніжина та Ніжинського району і не є
військовослужбовцями Збройних Сил України, інших
військових формувань, утворених відповідно до
Конституції та законів України, ЗОБОВ’ЯЗАНІ негайно здати отриману вогнепальну зброю та боєприпаси до РТЦК та СП (вул.
Редькінська, 6, т. 096 085 13 04), В/Ч А3160 (вул. Прилуцька, 96-а, т. 098 110
80 81), В/Ч А4558 (вул. Шевченка, 97, т. 068 814 56 15), Ніжинського районного
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області
(вул. Станіслава Прощенка (вул. Московська), 22, т. 068 469 52 39).
У разі не виконання законних вимог щодо добровільної здачі зброї, таких осіб буде притягнуто до кримінальної відповідальності, з урахуванням
особливостей правового режиму воєнного стану.

КОРИСНО ЗНАТИ

Правда і фейк про вручення повістки
В Україні введено загальну мобілізацію. Кожен військовозобов'язаний має з'явитись до
військкомату для перевірки даних. Траплялися
випадки коли повістки вручали на вулиці, зупиняли транспорт на блокпостах, в магазинах. Чи
являються такі дії законними?
Фейк 1. Зупинили на вулиці та вручили повістку.
Законом таке не передбачено!
Під час загальної мобілізації в Україні громадяни
країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем
проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.
Фейк 2. Тримай повістку. Збирайся на війну!
У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не
означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату – для перевірка даних
громадянина і визначення його придатності до служби.
Фейк 3. Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде!
За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне
покарання у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн.
За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує
кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЦК ТА СП
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Чи вдячна ця справа?

В ДОБРУ ПУТЬ!

Легких і успішних
вам життєвих шляхів!
20 червня випускники-відмінники нашого міста отримали
свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою, а в додачу й медалі. У цьому році 296 випускників. Золоті медалі отримали 28 чоловік (21 – з міського ліцею, 6 – із ЗОШ №10, 1 – з
гімназії №3), срібні – 7 (6 – з ліцею та 1– із ЗОШ №7). Всього 35
медалістів.
Це чи не найскладніший випуск, адже молоді довелося взнати,
що таке і дистанційне навчання, і карантин, і війна. Усіх золотих та
срібних зірочок із закінченням навчального року привітав міський
голова Олександр Кодола.
– Легких і успішних вам життєвих шляхів. Нехай ваші мрії та
наміри будуть реалізовані. Сьогодні непрості часи та попри все,
життєві цінності лишаються незмінними. Вручаю заслужені нагороди. Медаль – це перший успіх. Далі – ще більше праці заради майбутнього України,– сказав підростаючому покоління мер Ніжина.
Фото Валерія КИЧКА

І знову на сторінках «Ніжинського вісника»
– волонтерська тематика, яка останніми
місяцями в Україні і на Ніжинщині, зокрема,
звучить постійно. Та цього разу – в незвичному ракурсі. Як ми вже писали в минулому
номері газети, група жителів із Яхнівки прибула зі скаргою на конкретну особу – Ольгу Крупину. Мовляв, вона, займаючись розподілом
гуманітарної допомоги, робить це не по
совісті.
Тож, звідки вітер дме розбиралася наша
редакція.
Начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун:
– Райдержадміністрація, і я особисто,
чітко відслідковуємо надходження та розподіл
державної гуманітарної допомоги. Хочу наголосити – саме державної. Щодо волонтерської, то тут – їхня особиста справа. Органи влади до цього ніякого відношення не мають.
Голова Лосинівської селищної ради
Анатолій Стрілець:
– Саме так. Державною допомогою займаються державні люди. Що стосовно
Лосинівської громади, то контроль на це покладено на мого заступника Оксану Мелашенко. Коли приходить допомога медичного спрямування, вона доручає розподіляти медикам,
коли дитяча – працівникам освіти та культури.
Наприкінці складається відомість із підписом,
кому саме вручили і документ передається в
районну військову адміністрацію. Інакше робити не можемо, «отримаємо по шапці». Та і я,
поки на цій посаді, вимагатиму справедливості
в цій роботі. У випадку волонтерства – інша
річ. Тут підключаються різні фонди (іноземні –
також) та підприємці. Все будується на особистих зв’язках. Для прикладу, та сама Яхнівка.
Волонтери не звертаються до мене, як до селищного голови, минають старосту, а їдуть

прямо додому до Крупини. Ось вона й попала
під резонанс. На зібранні в селі я говорив незадоволеним: «Ви, молоді люди, чому самі не
ініціюєте цю роботу?..»
Староста Світанківського округу Анатолій Величенко:
– Конфронтація між сторонами – річ давня. І в даному випадку – це її продовження.
На волонтерів Ольга Крупина, коли прийшла в
село скрута, виходила спочатку сама. А земля
чутками повниться. З часом почали вже до неї
дзвонити, приїжджати: з територіальної оборони, Червоного Хреста, навіть іноземці. Бувало, роздали у центрі села, бувало – їхали
вулицями. Та скаржники не хочуть, щоб була
задіяна Ольга Ігорівна. Краще, аби хтось
інший. Я особисто їх не підтримую.
Трапилися люди, котрі самі дзвонили
в редакцію і висловлювалися в підтримку,
як вони казали, активістки села. Зокрема,
керівник СПОП «Ксена» Григорій Макаренко. – А де ж були оті «ходаки» в березневі дні?
Ользі Крупині особисто я довіряю. Тому саме
її й попросив продавати односельцям хліб у ті
нелегкі часи.
За ним – другий дзвінок. Телефонувала
завідувачка Яхнівським фельдшерським
пунктом Антоніна Фігура. «Це така людина,
це така… І освітлення вулиць, і ремонт клубу,
і того самого медичного пункту – без її участі
ніщо не проходить. У цьому селі народилася,
ним і живе. Отак і напишіть».
Ось така різнопланова картина вимальовується у Яхнівці. Сама ж Ольга Ігорівна
зізналася, що «ходакам» справді відмовляла,
бо в першу чергу – нужденним.
Олександр ВАСИЛЕНКО
P.S. Як на мене, то нехай таку ж допомогу
спробує організувати хтось інший. З нуля. І
відчує на собі людську дяку…

КОЛИ ЩЕ НЕ БУЛО МОСКВИ...

Київ дав 158 королів і королев Європі!
Почула, навіть від прихильників України,
здивування, що Київ старший за Москву.
Напевно путін теорією «основатєля Леніна»
багатьох ввів в оману. І тому варто нагадати
кожному ось це!
В Європі було найбільше і королев і
королів, які були з Києва чи мали родинні
зв'язки.

– це Голлівуд відпочиває! Чи знаєте ви, що
теперішня королева Англії Єлизавета – потомок нашої королеви Агати?
Чи не тому Англія вірний друг України в ці
визначальні часи? Чого лиш Борис Джонсон
вартий! А донька Агати Маргарита стала не
лише королевою Шотландії, але й її святою!
Бо за життя найбільше храмів Божих побудувала і добрих справ зробила.
А далі і Річард Хоробре серце, і Марія
Стюард – із нашим, тобто Агатиним, королеви з Києва корінням! Шановний Макроне,
а вам слід нагадати про легендарну Анну
Київську, яка стала королевою Франції, знаючи чотири мови. Привезла Євангеліє, на
якому присягали чи не всі королі Франції,
написане у Києві. Кров королеви Анни текла
у 18-ти королів Франції
А ще про те, як саме цей легендарний
портрет 4-х сестер із Києва, які стали королевами Європи, врятував святу Софію
від Московського мракобісся! В 30-х її
за бажанням ката Сталіна, ідеала Путіна,
Цей історичний малюнок, якому до тисячі мали підірвати! Вже заклали вибухівку...
років, увіковічений в Софії Київській. На 1000-літнє диво архітектури саме у Києві,
ньому чотири славетних королеви. Франції викликало жабу у московських безбожників.
– Анна, Угорщини – Анастасія, Норвегії, а
І раптом ультиматум від Франції:
потім Данії – Єлизавета, Англії – Агата.
– Якщо посмієте спаплюжити портрет
Всі вони доньки Ярослава Мунашої
легендарної
дрого, великого князя Київської
королеви
Анни,
Русі.
зруйнувати
витвір
В цей час чоловіком Польської
рук
батька
нашої
принцеси був їхній брат Ізяслав, кокоролеви,
наша
ролевою сестра батька. Інший Вокраїна
розриває
лодимир був чоловіком принцеси
дипломатичні
відНімеччини. Мама їхня була принценосини. Одразу ж!
сою Швеції Інгігердою, брати якої
...Ага, такі рішучі
були королями Швеції і Данії.
попередники
були
Вся Європа без виключення
у вас, власть імущі
мала родинні зв'язки з Київською
французи? Від ЖанРуссю – Україною!
ни д'Арк, а не Ліпен
За 100 років до заснування села
корінням!
Королева Англії
Москов.
Ось так француАле повернемось до наших кози і врятували нашу
Єлизавета ІІ
ролев, бо кожна з історій про них
Софію! Їм би ще те-

пер мову ультиматумів щодо путлера вивчити!
І тут ще угорцям варто нагадати нашуїхню королеву Анастасію. Бо саме завдяки
заступництву Києва і могутніх Київських
князів угорський король Андруш, чоловік
Анастасії, був врятований від смерті! Бо на
той час Київська Русь була НАЙБІЛЬШОЮ
державою Європи. І найвпливовішою!
Може тому так впевнено вела себе і не
визнавала жодних ультиматумів вже відома
нам королева вікінгів Єлизавета? Рідна
сестра згаданих королев.
Ну ви ще чули десь, щоб одна жінка стала за життя спочатку королевою Норвегії, а
потім Данії? А наша Єлизавета стала! І ще й
доньку королевою зробила. А ще врятувала
принцесу Англії сироту Гіту від ненависного
шлюбу... і послала... ну як руский корабль
найгрізнішого самодержця, який спробував
їй погрожувати.
А потім віддала ту англійську принцесу
Гіту за київського короля Володимира Мономаха! Бачите скільки у нас англійського?
Французького, нормандського, датського, шведського, польського, норвежського,
угорського? Де тут рашистське?
Ось яке у нас, українці міцне коріння ВЖЕ
було ЄВРОПЕЙСЬКОГО роду! КОЛИ ЩЕ НЕ
БУЛО МОСКВИ! Хто там де думає пускати
нас в ту Європу чи ні?
Та в нас тепер тих Річардів Хоробре
Серце – мільйони! Єлизавет і Анн, Агат і
Анастасій – не менше! І те, що розбрелись
вони у час воєнного лихоліття біженками –
то тимчасово! Вони ще стануть королевами!
Правда ж, жінки України? А Україна – членом Євросоюзу.
А хто сумнівається – розкажіть їм ось
цю історію! І те що Київ дав 158 королев і
королів Європі!
І ще дасть! Вірмо і діймо! Разом до перемоги!
Тетяна РЕДЬКО,
заслужений журналіст України
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ЄВГЕН ГАКМАН — ДУХОВНИЙ СВІТОЧ З БУКОВИНИ
РАЗЮЧІ ПАРАЛЕЛІ…
Історія свідчить, що всі держави в своїй основі мали
національну ідею, свою ідентичність, мову, культуру,
духовність. Носієм цих цінностей була незалежна церква – Єдина Помісна Православна, про яку так мріяв
наш великий земляк, який прославив Буковину далеко
за її межами, перший Митрополит Буковини і Далмації
Євген Гакман.
Саме зараз, у час війни – повномасштабного вторгнення московії на Україну, ми усвідомлюємо його
причини, фундаментальною з яких є церква, через
призму котрої формувався «руський мір» у храмах московського патріархату. Втрачено! Час! Території! Життя!.. А могло б бути все інакше… Як писав Шевченко
«Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була
своя…». Бо кожен куточок України має свого Світоча,
котрий клав на олтар життя українськість. Та не вміємо
шанувати ми своїх, не керуємося їхніми заповітами…
ТАЛАНТ ДУХОВНИКА, ПОЛІТИКА, ПРОСВІТЯНИНА
Він мав талант просвітянина, тобто того, хто вмів
переконати багатьох любити Україну в Господі й пишатися цим, бо мав знання, терпіння й віру. І хоч у той час
Буковина була відсталою провінцією Австро-Угорщини,
її називали «ведмежим кутом», Євген Гакман зламав ці
сте-реотипи і наш край визнали! Владика перший, хто
зважився і домігся від’єднання Буковини від Галичини
(отримали герцогство краю), а ще – автономії Святого
Православ’я у Католицькій імперії. Тогочасна Буковина не потрапила у залежність від Румунії завдяки саме
Гакману. Це він зберіг ідентичність українську!
Митрополит Євген Гакман залишив помітний слід в
історії Буковини не лише як церковний діяч. Як політик
він представляв Буковину в авс-трійському парламенті,
став першим крайовим маршалком Буковини з часів
заснування Буковинського крайового сейму в 1861
році. Він за-снував унікальну наукову духовну школу,
де сам викладав німецькою, молдовською й русинською (українською) мовами. Як громадський діяч був
одним із засновників першого українського культурнопросвітницького товариства в Чернівцях «Руська бесіда»
(на противагу румунським громадським організаціям).
Практично самотужки україні-зував Буковину, зчаста
застосовуючи авторитарний характер. Але воно того
варте…
ПОВЕРНІМОСЯ ДО ПОЧАТКІВ
…Богом поцілована дитина народилася 1793 року
в бідній сім’ї с. Васловівці (Заставнівщина) – Євфимій
Горяк (після чернечого постригу Євген Гакман). Навчався в Чернівецькій гімназії. Австрійський цісар Франц
І, перебуваючи у своїх Буковинських володіннях, звернув увагу на найкращого гімназиста. Тож згодом Євген
Гакман стає стипендіатом Буковинського православного релігійного фонду і в 1819 році поїхав навчатися до

Відня. Як кращого студента університету його запросили на аудієнцію до Франца І. Дізнавшись, що студент
теології володіє вісьмома мовами, цісар запросив його
домашнім учителем до престолонаслідника ерцгерцога
Фердинанда.
У 1823 році юнак повертається до Чернівців і
приймає чернечий пос-триг. Завдяки його старанням у місті відкривають православну бого-словську
семінарію. Викладання велося німецькою та румунською мо-вами. Гакман наполіг і в пріоритеті стала русинська (українська)! Єпи-скоп взявся будувати кам’яні
(досі були дерев’яні) храми: кафедральний Свято-

Ушанування Євгена Гакмана. Виступає
митрополит Чернівецький ПЦУ Данило
Духівський собор, церкву Святої Параскеви, Резиденцію
ми-трополитів (згодом —.Чернівецький Національний
університет імені Ю.Федьковича — інтелігентна
архітектурна вишуканість). Він висував на керівні посади талановитих священників українського походження. 23 січня 1873 року єпископ Євген був іменований
архієпископом Чер-нівецьким і митрополитом Буковини
і Далмації.
НЕ МАВ МИРУ ПРИ ЖИТТІ,
НЕ МАВ І ПІСЛЯ СМЕРТІ…
Глиба жертовної праці у час протиріч та розподілу
імперії, як пише Святе письмо «Був (бути) світлом для
світу (аби освітити темряву, але й — сіллю землі (яка
запобігає гниттю й розкладанню» (Мт:5 13, 14) далеко не всім подобалося і в часи Австро-Угорщини, й радянського тоталітаризму … Відійшов у вічність Євген
Гакман у Відні в ніч 31 березня на перше квітня (12
квітня за новим стилем) 1873 року. Його прах потягом
доставили до Чернівців. Зустрічали й водночас проводжали духовного батька Буковини чи не всі жителі
міста, представники всіх конфесій, зачинивши установи, крамниці тощо… Останки Гакмана зберігалися в
Чернівцях, у кафедральній церкві Святого Духа. Коли

у 1976 році собор переобладнували під художню
галерею, то натрапили у
підвалі на поховання. На
меморіальній плиті трьома мовами (німецькою,
українською та румунською) повідомлялося, що
тут покоїться митрополит
Буковини і Далмації Євген
Гакман. На превеликий
жаль, радянська злочинна кадебістська машина нелюдським методом схоронила прах і ми й досі не знаємо, де покоїться нетлінне
тіло духовного Світоча Буковини. Маючи величезний
пошанівок у влади Австрійської, за часів української –
майже забуття…
У Чернівцях є вулиця імені Євгена Гакмана, на
території Кафедраль-ного Собору (УПЦ МП) споруджено пам’ятник митрополитові. Погруддя – у його рідному
селі Васловівці. Та цього дуже мало… Якби москалі
мали такого ієрарха – давно б канонізували. А ми?..
МИ Й ДОСІ В БОРГУ
ПЕРЕД СВОЇМ ДУХОВНИМ БАТЬКОМ
Заставнівська «Просвіта» у 2013 році зініціювала
хресну ходу (19 серпня, на свято Господнього Преображення) до Васловівського монас-тиря – вогнища благодаті, спорудженого на обійсті, де народився май-бутній владика. У 2018 – переведено 6 храмів
колишньої, так званої, УПЦ (МП) Заставнівщини у лоно
ПЦУ. У 2020 – встановили банер-вказівник до монастиря із зображенням портрета Євгена Гакмана. Обласна
просвітницька спільнота адресувала до Предстоятелів
Української Церкви (свого часу УПЦ КП – Філарета, нині
ПЦУ – Епіфанія) Звернення щодо створення у краї єдиної
єпархії (наразі є три). Майже щороку організовуємо
конференції, «круглі столи», різні заходи із вшанування
пам’яті великого духовника й просвітянина — у різних
навчальних закладах, бібліотеках, будинках культури, у
храмах Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ. Однак і
«Просвіта», й духовенство краю бу-дуть у боргу перед
Гакманом доти, доки не виконаємо наше головне завдання – канонізацію Першого митрополита – піднесення
його до чину Святого та не віднайдемо місце спочинку,
аби поклонитися Його Святості. Ця унікальна постать в
історії Буковини й усієї України того заслуговує та має
велику духовну силу – об’єднати всіх православних довкола єдиної Буковинської єпархії й Єдиної Помісної
Православної Церкви України – нашої духовної основи.
Вірмо, діймо й наслідуймо чистоту Гакмана!
Світлана МАСЛОВСЬКА,
заступниця
голови
Чернівецького
обласного
об’єднання ВУТ «Просвіта» імена Тараса Шевченка

ВИГАДКА ПРО НІЖИНОК-КОЛАБОРАНТОК ТА ЇЇ ТВОРЦІ
18
травня
в
Ніжинському
краєзнавчому музеї імені Івана Спаського відбулася презентація. Особливим
було те, що в ній узяли участь перші
особи міста, очільники гуманітарних
вишів, окремі історики й краєзнавці,
а присвячена була «захалявній» за
форматом, але немалій за накладом
книжечці. Про це повідомив офіційний
сайт міської ради в інформації «У
музеї презентували нову книгу «Легенди Ніжина». Там же повідомлено
про одну з вигаданих історій, у якій
розповідається про так званий подвиг
ніжинських козачок у період боротьби
за українську незалежність козаків на
чолі з Гетьманом Іваном Мазепою. Як
відомо, вони приєдналися до війська
Короля Швеції Карла ХII під час війни з
Московією на теренах України.
А за легендою виглядає так, що
жінки ніжинських козаків виступили
на боці московитів, тобто стали кола-

борантками за сучасною термінологію
російсько-української війни.
Як свідчать наукові дослідження
періоду незалежності України, то
була вигадка імперських служак задля очорнення постаті Гетьмана й
самостійницького руху, в осерді якого перебував Ніжин як військовоадміністративний центр найбільшого
полку Війська Запорозького включно зі
столицею Батурином у його межах.
Ніжинський
дослідник
Роман
Желєзко в статті «Ніжинська фортеця в часи Північної війни 1700–1721
рр.», надрукованій у збірнику наукових
праць «Сіверщина в історії України» за
2018 рік, розповідає про творців вигадки, яка мала під собою імперське
ідеологічне підґрунтя, а не історичний
факт. Серед них перед вели викладачімонархісти ніжинської вищої школи
Іван Кулжинський та Михайло Бережков.

Цю «тему» продовжили ніжинські
краєзнавці
радянського
періоду
– викладач педінституту Григорій
Васильківський
та
директор
краєзнавчого музею Володимир Шоходько. До їх числа долучився нині
Сергій
Зозуля,
завідувач
відділу
краєзнавчого музею, автор-упорядник
«Легенд Ніжина».
Будь-якому досліднику козаччини добре відома праця авторитетного мазепознавця з Чернігова Сергія
Павленка «Військо Карла XII на півночі
України», що з’явилася 2017 року і яка
містить ґрунтовне спростування цієї легенди. У ній докладно розповідається,
чому шведсько-козацьке військо не
мало наміру заходити до Ніжина. На
те були вагомі причини: наявність у добре облаштованій фортеці, що була середньою за розмірами для тогочасних
укріплень, двох московських полків,
окрім постійної залоги окупантів на

чолі з воєводою. Він контролював родину ніжинського полковника та в будьякий момент міг її ув’язнити. У місті
також були зосереджені значні запаси
провіанту, що забезпечувало витримувати тривалу облогу.
Для прикладу, захоплення значно
менш укріпленого сотенного містечка
Веприк обійшлося полкам Карла XII та
Івана Мазепи дорогою ціною, а полкове місто Полтава вони не змогли здобути навіть після довготривалої облоги. Отже, шведсько-козацьке військо
оминуло Ніжин правобіч, коли рухалося
на південь Чернігівщини.
Виникає запитання, для чого в
час російської війни проти України,
яка відбувається й на інформаційноідеологічному фронті, таку «легенду»
далі тиражувати за кошт громади та
офіційно безкоштовно поширювати?
Микола ШКУРКО
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ЗЛОВІСНІ ПРОЯВИ ВІЙНИ
Борзнянців, як і багатьох українців,
війна заскочила зненацька.
Страх невизначеності відразу ж
погнав людей у банкомати, аптеки,
магазини.
Довжелезні знервовані черги…
Спантеличені розгублені обличчя…
27 лютого вранішню тишу спочатку розірвало приголомшливе
виття сирени, затим центральними
вулицями, площею поповзла ворожа колона, що налічувала вісімдесят
одиниць бойової техніки. На своєму
шляху варвари нахабно руйнували
паркани, клумби, збивали стовпи,
бордюри тощо.
Пограбувати дві крамниці.
Наступного дня та сама біда
повторилася, тільки число танків,
бронетранспортерів,
градів
подвоїлося.
На рух рашистів містяни реагували по-різному: більшість – ховалися
в підвалах і льохах; інші – крадькома рахували ту нечисту силу, щоб
негайно повідомити куди слід. А
моя подруга, до прикладу, ще не
усвідомлюючи небезпеки, на вікні
відсунула фіранку і з цікавості та
відверто заходилася фотографувати
орків. І схаменулася лише тоді, коли
побачила спрямоване на неї чорне
дуло башти. Слава Богу, притичина
закінчилася благополучно, проте ще
довго її мучили панічні атаки.
Знайшовся
посеред
нас
і
сміливець, який кинув коктейль Молотова – йому прострелили ноги. Були
також і відчайдухи, котрі зблизька
спостерігали за тим, що відбувається.
Особисто я не виходила з дому,
бо в хворого «на ковід» чоловіка
шістнадцять днів поспіль зашкалювала температура. У ту лиху годину
мною оволоділа страшенна депресія.
Не знаю, чи змогла б я її побороти,
коли б не серіал «Спіймати Кайдаша». Саме шедевр сучасної класики
допоміг відволіктися від жахливої
реальності.

Певний період часу наше місто
було ізольоване від зовнішнього
світу. Таким чином, сину моєї
знайомої довелося на мопеді вирушити в Київ по життєво необхідні
ліки. Якщо зважити обставини, мороз і відстань у двісті кілометрів,
його вчинок – рівнозначний подвигу!
У моїй розповіді присутня і курйозна ситуація.
Одного разу запросила сусідок
у парк подихати свіжим повітрям.
Отож у трьох міряємо кроками
доріжки, а навкруж чуються вибухи.
Звісно, десь далеко, та від страху
здається, що зовсім близько.
Ми з Наталкою сприймаємо
дійсність стримано, зате Людмила аж занадто бурхливо висловлює
свої емоції.
Раптом при черговому пострілі
(ніяк не сильнішому, ніж попередні)
наша компаньйонка з усіх чотирьох
кидається долілиць – і ми її ледве
встигаємо підхопити попід руки.
– Що трапилося? – запитуємо
ошелешено.
– Щойно мене довбонуло по
голові! – волає вона перелякано.
Виявляється, з найвищої гілки на
її світлий берет пульнула ворона.
…На глибоке переконання вірян
нашої громади, відносний спокій
і поки що мирне небо над містом
оберігає старовинна чудотворна
ікона Божої Матері «Борзенська».
Ще з позаминулого століття паломники з найвіддаленіших куточків
України зверталися до неї з молитвою про зцілення. Та після Жовтневої
революції вона кудись зникла. На
щастя, чотири роки тому уродженець Куликівського району випадково знайшов її в Харкові на аукціоні,
викупив і повернув у Борзну.
Сподіваємося, що ця святиня
завжди захищатиме нас від усілякої
напасті.
Оксана КОСТЕНЕЦЬКА
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ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ДАХОМ «ПРОСВІТИ»

Нещодавно
було підписано меморандум про співпрацю між Ніжином та
Івано-Франківськом. Від дружнього
міста вже надійшло 500 тис. грн в якості
субвенції на відновлення пошкоджених
об’єктів в Ніжині. Про досвід діяльності
колег
розповідає
прес-секретар
«Просвіти Прикарпаття» Ольга Бойчук.
Народний дім «Просвіта» одразу й
не впізнати. Так само й просвітянська
діяльність відійшла від звичного русла.
Зараз наша активність зосереджена на
потребах військового часу – на взаємодії,
підтримці та всебічній допомозі одне одному. Приміщення Народного дому то наповнюються, то порожніють від постійного
руху гуманітарної допомоги.
Чи не щодня формуються індивідуальні
й комплексні продуктові та гігієнічні набори для внутрішньо переміщених осіб, які
відправляються у різні куточки області.
Наші головні партнери - Глобальна місія
розширення прав і можливостей (GEM) в
Україні та Укртрансбезпека в особі Івана
Герасимка, з якими маємо налагоджену співпрацю, регулярно відгукуються
на запити та надають все необхідне для
подальшої роздачі потребуючим. Це
продукти тривалого зберігання, снеки,
солодощі, напої та багато іншого. Також
ми радо ділимося наявними у нас засобами гігієни, підгузками та дитячим харчуванням, одягом та медикаментами, які

віддаємо в госпіталі, доповнюючи смаколиками та одягом.
Команда
«Просвіти
Прикарпаття»
продовжує співпрацю в проєктній діяльності
з Міжнародною організацією з міграції
ООН. Відвідали кілька десятків центрів
колективного
проживання
внутрішньо
переміщених осіб у всіх громадах регіону
з метою оцінки їхніх потреб. Адже від початку війни Прикарпаття стало прихистком
для близько 143 тисяч українців, які прибули з тих регіонів країни, які найбільше постраждали від збройної агресії окупанта.
Ті, кому немає куди повертатися та немає
змоги знайти окреме чи більш комфортне
житло, досі перебувають в організованих
центрах, переважно це заклади освіти та
гуртожитки. «Просвіта» є партнерською
організацією та налагоджує зв’язки між
донорами та потребуючими. Заступник
голови, відповідальний секретар товариства Михайло Січка взяв на себе всю
координаційну та організаторську складову процесу. Він знаходить партнерів,
планує доставки, шукає спонсорів, веде
переговори та організовує роботу. Між
тим не припиняється культурно-масова
діяльність, адже це не менш важлива ніша
активної допомоги в тилу. Просвітянські
колективи «Вишиванка» та «Пшеничне
перевесло» беруть участь у міських заходах, завідуюча культмасовою роботою
Михайлина Боднар ініціювала відкриття
«Батьківської вітальні».
Розгалужена
інформаційна складова просвітянської
роботи є справою головної редакторки
«Галицької Просвіти» Ірини Шумади.
Така нова для нас волонтерська робота
не обходиться без додаткових фінансових
витрат, особливо на транспорт, пальне, матеріали, на друк просвітянського
тижневика. Вагомий фінансовий внесок
забезпечує голова обласної «Просвіти»
Степан Волковецький разом з американськими колегами Богданом та Вірою
Боднаруками, за що їм велика повага
та вдячність. Бо це найнеобхідніший та
найвичерпніший ресурс для нашої роботи і внеску в перемогу!

СТУДЕНТСЬКА ПРАКТИКА

Місяці війни в Україні: як змінилося життя на Прилуччині
Майже чотири місця тому, 24 лютого, у життя
кожного українця увірвалася війна. Із 4 до 5 ранку територія України зазнала ракетного обстрілу
з боку російської федерації. Наш північний сусід
почав повномасштабне вторгнення на українські
землі. Спершу вибухи було чутно в районі Харкова, Дніпра, Чернігова, Миколаєва, Одеси, Херсона,
Маріуполя, Краматорська, Волновахи, Луцьку, а також Хмельницькій, Сумській та Вінницькій областях,
Київській та самій столиці. Згодом вибухи снарядів
почули і мешканці маленьких містечок та сіл. Не оминули жахіття війни і Прилуччину.

На початку березня підлі, підступні рашисти
були недалеко від Прилук. Найбільше їхнє скупчення спостерігалося в селі Колісники Прилуцького району. Втім, завдяки злагодженим діям Збройних сил
України, ворога вдалося витіснити, знищивши чимало
ворожої техніки, схованої по ярах. Українські захисники розбили під містом російську колону вантажівок,
які перевозили паливо для техніки. «Гарячі тури» для
«асвабадітєлєй» тривали декілька днів поспіль. Як
результат – вдалося не просто знищити рашистів, а
ще й здобути трофеї.

У перший місяць війни на Прилуччині найбільших
втрат та руйнувань зазнала Ічнянщина. І хоча
фактичної окупації на цих землях не було, на деяких
територіях тривалий час ворог сконцентрував велику
кількість своїх сил. Після майже місячної рашистської
навали мешканці сіл оговтуються й досі.
«Чи не кожного дня ми ходили з домівки в підвал,
з підвалу в домівку. Одного разу до самісінького вечора сиділи у підвалі», – сповідав мені мешканець с.
Більмачівка Єгор Шарапа.
«Дитина першою ховалася у підвал, боялася,
коли стріляли, і вночі у нас одяг був напоготові. Діти
найбільше боялися тому, що ми не знали, чого від
окупантів очікувати»,– зі слізьми на очах згадувала
інша жителька цього села Алла Шарапа.
«Коли вони відступали, були дуже страшні вибухи,
люди ховалися. Ми думали, що села вже немає. Вони
стріляли, заходили в оселі, їли пироги, у погребах
трохи пошастали. Але людей не чіпали», – розповіла
староста Більмачівського старостинського округу
Вікторія Глушко.

Загалом після «руського міра» у Більмачівці не залишилося жодного вцілілого вікна, деякі будинки та
господарські приміщення взагалі вщент зруйновані.
Жахіття від дій «асвабадітєлєй» відчули і мешканці

села Мартинівка. Населений пункт рашисти нищили
протягом усього березня.
«Найбільше постраждало людей 31 березня. Саме
цього дня, коли вони (рашисти – ред.) відходили, почали просто хаотично стріляти, розстрілювати будинки і все, що рухалося», – згадував голова Прилуцької
військової адміністрації Володимир Чернов.
«Гільза – 10-ти міліметрова. Отакими вони хати
розстрілювали. Ще танкові там є», – показував набої
мешканець с. Мартинівка Богдан Охонько.
«Батьки построїли, ми до толку довели, старалися. Чоловік – усе своїми мозолями. У нас було мирне село, жодного військового об’єкта, а зосталися
взагалі без нічого», – доповнила земляка Валентина
Гуржій.
«Була в мене дача, я «літувала» тута. Із 31 березня на 1 квітня навкруги палало. Ми з сестрою були у
погребі, вилізли ввечері. Страшно… Вони поряд стояли, шини позабирали з-під дверей злидні кацапські.
Може замість намиста на шию, бо й із магазину позабирали такі самі», – жалілася мешканка цього села
Ольга. Прізвище назвати не захотіла.
Сьогодні справжній біль ічнянців –
не лише
Більмачівка та Мартинівка, це ще й Крупичполе,
Сваричівка, Вишнівка, Припутні, Дорогинка, Бакаївка.
Кількість будинків, які згоріли дотла, пошкоджені чи
зруйновані, рахується сотнями.
Що ж до самого міста Прилуки, то з перших днів
війни воно під захистом Збройних сил України, нашої
Територіальної оборони та добровольців. На щастя,
жахів окупації воно не зазнало, але його громадяни
все одно, починаючи з 24 лютого, змушені переховуватися у підвалах та укриттях під час повітряних тривог. Адже війна ще не скінчилася і це треба розуміти.
Так само ми маємо пам’ятати, що українська нація
– міцніша, ніж здавалося комусь раніше, і разом ми
обов’язково переможемо!
Наталія СТРІЛЕЦЬ
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НЕЗАБУТНІ

ЗРИНУВ У ПАМ'ЯТІ СВІТЛИЙ ОБРАЗ ПОЕТА
У цьому році минає 105 років від дня народження відомого поета Олекси Яковича Ющенка, вихованця філологічного факультету Ніжинського учительського інституту (зараз університету імені Миколи Гоголя). Він любив приїжджати у місто своєї
студентської юності, був і тоді, коли Ніжин відзначав своє 1000-ліття.
У свій час широкою популярністю користувалася пісня про Ніжин на його слова.
Зазвичай більшість письменників і журналістів
залюбки веде щоденники і формує картотеки, дбайливо зберігає давні блокноти. У них, безсумнівно,
зафіксовані непересічні авторські думки і враження,
які потім вихлюпуються на сторінки поем і романів,
нарисів і новел, стануть вдячною поживою для
майбутніх дослідників їхньої творчості та надійним
підмурівком для мемуарних оповідей.
У мене ж все не так, як у добрих людей. Щоденники принципово ігнорую, списані блокноти не тримаються купи, чомусь зникають невідомо куди. Хоча
їхня відсутність іноді завдає мені мороки, бо, на жаль,
не все, що потрібно, може втриматися в пам'яті.
Зате я ретельно колекціоную ті періодичні видання, в яких під різними публікаціями з’являлося моє
ім'я. В черговий раз перетрушую свій скромний архів
і натрапляю на призабуту замальовку «І Ющенко
юний щасливі пісні…» в райгазеті «Вісті Борзнянщини» від 21 жовтня 2000 року. Згадалася далека, повита золотистим серпанком, тепла ніжинська осінь,
святкове університетське велелюддя… В пам'яті зринула пригасла зустріч з Поетом, з яким я познайомився ще 1976 року в Ірпінському будинку творчості
на семінарі молодих авторів, які писали для дітей та
юнацтва. Був у розповні яблуневий травень, я йшов
з Олексою Яковичем Ющенком і тернопільською поеткою, нині заслуженою журналісткою України Танею
Савків, осонценою доріжкою й слухали розкотисте
зозулине «ку-ку», яке обіцяло нам щасливі літа, кохання й нові невмирущі вірші…
Потім я заглянув у письменницький довідник, і
виявилося, що цьогоріч, 2 серпня, знакова дата:
поетові було б 105.
Він народився на Сумщині, в селі Хоружівці, яке
пізніше подарує майбутнього Президента нашої держави Віктора Ющенка, але довоєнна юність поета
тісно переплелася з Сіверським краєм. У місті над
Остром закінчив учительський інститут, працював у
чернігівській газеті «Молодий комунар», керував обласним літературним об'єднанням, написав перші
поетичні рядки…
Ось ця замальовка.

ЮЩЕНКО ЮНИЙ ЩАСЛИВІ ПІСНІ…
Переглядаю ошатно видану, щедро ілюстровану
світлинами книжку «Про Ніжинський педагогічний – з
любов'ю» Тамари Пінчук. Натрапляю в ній на щемкі
рядки тоді ще зовсім юного випускника 1959 року
Євгена Гуцала, присвячені рідному білоколонному
інститутові.
Тут в битві звитяжній кувалися дні,
Тут марила далеч вітрами,
І Ющенко юний щасливі пісні
У світ випускав голубами.
І в моїй пам'яті спливла недавня зустріч з
патріархом української поезії… Прихильна доля не
вперше зводить мене з Олексою Яковичем. І завжди – в Ніжині, в місті нашої, розведеної великими проміжками невблаганного часу, студентської
юності. На цей раз із нагоди 195-річчя заснування
педуніверситету – під тодішньою назвою «Гімназія
вищих наук князя Безбородька».
Зіткнулися ми мало не на порозі вхідних дверей
нового корпусу, і перше, що впало в вічі: поет такий
же стрімкий і рвійний, ніби й не пригнула його нелегка ноша прожитих років, а лиш похилила втомлені
плечі. А замашний ціпок у руці швидше слугував для
інтелігентної вишуканості, аніж мався за своїм прямим призначенням.
На святкування університетського ювілею приїхав
він разом з Леонідом Горлачем та Миколою Луговиком – моїм давнім товаришем.
Сиділи ми поруч у затишній залі і я бачив, як
Олекса Якович щось жваво занотував у свій тонкий блокнотик, уважно прислухаючись до того, що
відбувалося на святковій сцені. Коли поета, як почесного гостя, запросили до слова, він легко піднявся
кількома східцями до трибуни, і голос його в притихлий залі задзвенів молодечо і статечно-мрійливо.
Згадав він свою далеку, повиту осіннім мерехтливим
серпанком, карооку юність, вірних побратимів, з якими ділив радощі і смуток, а наостанок прочитав хвилюючого вірша, навіяного зустріччю з літстудійцями,
коли якось завітав до Ніжина. Поетові запам'яталася
тоді мила дівчина із її віршем, де були такі рядки:
В мене щастя не позичене,
В мене й горенько своє…
Пізнього вечора в теплій кімнаті гуртожитку, куди

нас люб'язно поселили на ночівлю, Олекса Якович
прискіпливо гортав щойно виданий збірник «Заспів»
із творами літстудійців, усе шукав знайоме ім'я…
Уранці, коли сонце ще тільки піднялося з-за високих осокорів графського парку, Олекса Якович бадьоро виглянув у вікно, яке виходило до вузенької
річечки, затіненої зеленим шатром листя, ледь-ледь
позначеного перстом осені, прибережних дерев.
Слово за слово – і поет розкрився, охоче
розповідав про свої зустрічі із незабутніми класиками української літератури – Тичиною, Рильським,
Сосюрою, Малишком… Незважаючи на свої поважні
літа – Олексі Яковичу минув 83-й, він мав дивовижно чіпку пам'ять, згадував найменші подробиці. Я
нишком ледь встигав записувати до блокнота, просив повторити якесь ім'я та дату, тоді Олекса Якович
лагідно усміхався й казав: «Нічого-нічого, записуй, бо
ще Павло Григорович мені казав, що в олівця довша
пам'ять, ніж у людини».
Безумовно, я ще повернувся до цих унікальних
нотаток, але деякі цікавинки охоче покажу читачам. Юнаком Ющенко вступав до Харківського
університету на мовно-літературний факультет.
Але успішно… провалився, бо з російської
літератури одержав «п'ятірку», а з… хімії (ну треба ж
було придумати іспит з такого предмета!) – «одиницю».
Так-ось разом з юним Олексою вступала і якась
дівчина. Їй теж не пощастило. Тоді вона пішла до
пам'ятника Шевченку, впала в розпачі на коліна й запитала: «Тарасе Григоровичу, ну що мені тепер робити?..»
До речі, після харківського конфузу майбутній
поет не мав проблем у Ніжині зі вступом до вишу.
Із спогадів про Тичину. Уже після війни в ранзі
високої посадової особи прибув Павло Григорович
у Мотронівку, побував на могилі тоді замовчуваного «буржуазного націоналіста» Пантелеймона Куліша.
На могилі не було жодного меморіального знака.
– Що було на ній раніше? – запитав у людей.
– Дубовий хрест, – почув у відповідь.
– Так знову поставте!
Щоб таке сказати в похмурі часи сталінізму,
потрібно було мати неабияку сміливість.
Із Рильським Ющенко познайомився у 40-ому
році, перед тим одержавши від Максима Тадейовича підбадьорливого листа (чи часто нинішні «метри» відповідають на листи початкуючих авторів?).
Відтоді між ними зав'язалася щира дружба. Рильський підтримав молодого перспективного поета, написав передмову до його збірки.
Наприкінці 40-вих років, коли Сосюру нещадно
критикували за націоналізм у творчості, багато друзів
відвернулось, а якщо випадково здибувалися з Володимиром Миколайовичем на вулиці, то поспішали завбачливо перейти на її інший бік. А Ющенко не цурався (що значить – молодість!), навіть обідав із великим
поетом біля Ботанічного саду. Не одного вірша Сосюра присвятив своєму молодшому побратимові. До
речі, саме видатний поет дав рекомендацію Олексі
Яковичу для вступу до Спілки письменників.
Часто зустрічався він із Малишком, жив у Ірпені
на Ворзелі по два-три місяці – кімнати були поруч.
Андрій Самійлович мав своєрідний характер, тому він
часто був змушений вибачатися перед друзями. Він
навіть критикував «самого» Лазаря Кагановича, коли
той «возсідав» у Києві.
Дуже багато і зворушливо розповідав Олекса Якович про чуваського поета трагічної долі Мішші Сеспеля, чиє життя передчасно обірвалося у містечку
Остер. Саме Ющенко разом із Михайлом Хазаном,
коли до війни працювали журналістами в Чернігові,
і відкрили вперше це ім'я, подбали про його могилу,
якій загрожувало руйнування.
…Потім враз Олекса Якович заметушився і запропонував мені пройтися вранішнім графським парком.
Ми йшли розбитою доріжкою, обабіч якої струменіли
у вересневе небо старезні липи та осокори, і поет
дуже журився, що люди занедбали таку красу, хоча
молодих і дужих рук вистачає. От би ще трохи серця і
душі докласти, аби графський парк знову відродився,
став таким гарним, як у роки Ющенкової юності…
Поет легко і бадьоро ступав росянистою стежкою,
а мені не сходили з думки його світлі вірші.
Я знову тут! Привіт, дуби і клени!
…Сьогодні чув я в Ніжині повсюди
Мою далеку пісню молоду.
Примірник райгазети разом із моєю збірочкою
«Борзенка» я надіслав Олексі Яковичу. Невдовзі отри-

мав відповідь: «3.XІ.2000
року. Київ. Шановний
Володимире!
Отримав
книжечку і газету. Вірші сподобались ліричністю, мотивом любови до рідного краю, до маленької Борзенки, до соняхів, які гріють душу «маминим теплом».
Вірші передають настрій автора. «Сонях» перейшов
і до «Серця», але цей повтор образу не зайвий. До
речі, подібний образ (в мене – верба) теж був у вірші
«Біля пам'ятника…» Написав його 1959 року. А в
1962 році В. Симоненко теж у «Лебедях материнства»
користується таким образом.
А ще пізніше озвався П. Гірник:
«Йдуть і вишня, і калина, й ВЕРБА до могили».
Не виключено, і Симоненко запам'ятав мою вербу! Ми були знайомі: коли він був ще студентом, я
організатор його вечора в Спілці, запросив, П. Г. Тичину, щоб він проголовував на тій зустрічі.
Що ж, буває і таке. Критика таких «нюансів» не
помічає. Вона лише згадує цей образ, пишучи про
Симоненка. І то добре, але все ж, мені здається, це
запозичений образ в мене.
У твоїй публікації статті про мене є деякі
неточності. Поступав я в Харкові не до університету,
а до педагогічного інституту; також «обідав з великим поетом біля Ботанічного саду» – точніше – в моїй
кімнаті, в будинку, що біля Ботанічного саду. Але це
дрібні зауваження.
Гадаю, що добре й те, що поряд з віршами
виступаєш в прозі, бо не все те, що хвилює автора,
можна передати у вірші.
Бажаю успіхів і в поезії, і в прозі.
Олекса ЮЩЕНКО
Р.S. Опісля Ніжина я побував у Сумах, куди був
запрошений на відзначення 15-річчя письменницької
організації. Дуже хочеться побувати в Чернігові, але
вже в цьому році не доведеться. Може, весною…»
Коли взимку я працював над цим матеріалом, то
зателефонував своєму давньому товаришеві, письменнику Анатолію Шкуліпі і запитав:
– Друже, чи щось змінилося на краще, окультурено
в Графському парку, з тих пір, як я з Олексою Ющенком ходив його знайомими стежками-доріжками?
Одержав відповідь:
– Коли проходжу через Графський парк, що біля
безбородьківського білоколонного навчального корпусу Ніжинського університету імені Миколи Гоголя,
на думку мимоволі спадає давнє порівняння… Що
люди – як і дерева…
Це ж розуму не підвладне!.. Півстоліття промайнуло, як ми отут, іще студентами, проходжувалися
неквапом… Читали пробні свої опуси, по-доброму
сперечалися, доводили щось одне одному чи спростовували… Радили, підтримували…
Як стрімкий подув вітру, пролетіли літа… Ми
постаріли, стали пенсіонерами… І дерева відслужили
своє на цьому світі. Багатьох їх уже немає – навіть пні
струхлявіли.
Графський парк не застиг… Щороку він хоч трошки,
та змінюється. Там – відчахнулася гілка, там – дерево
впало, а там – дивись – нові пагони зазеленіли. Життя
парку продовжується – на відміну від людського.
І озерце живе. Почистили його, впорядкували. Любо-дорого походити понад берегом, та немає коли. На
жаль. І ніби поряд, і далеко водночас. Як і наші мрії. І з
нами вони незмінно, і не дотягнутися до них.
І все ж Графський парк – це величне свято душі.
Тут сходяться-переплітаються наші стежки-доріжки.
І Миколи Гоголя, і Леоніда Глібова, і Олекси Ющенка, і Юрія Збанацького, і Євгена Гуцала, і Володимира Морданя… Немає серед живих цих майстрів
чарівного українського слова, незабутніх вихованців
безбородьківського храму науки, та все ж вони з
нами!.. І це прекрасно! З ними нам живеться і багатше, і змістовніше.
Графський парк незмінно веде нас у майбутнє, де
ми нарешті маємо стати самими собою і більше не
танцювати під чужу дудку.
Нехай ця скромна публікація буде даниною світлій
пам'яті лауреата премії імені Павла Тичини, Поета, який жив і творив водночас з такими світочами
української літератури, як Тичина, Рильський, Сосюра і Малишко, залишив про них хвилюючі спогади.
Володимир СЕНЦОВСЬКИЙ
(Ященко – випускник Ніжинського педагогічного
інституту імені Миколи Гоголя 1975 року)
м. Борзна

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

Схід 4.48 Захід 21.13
Трив. дня 16.25

Схід 4.49 Захід 21.13
Трив. дня 16.24

27 червня

Ïîãîäà

+190° +280°

Атм. тиск 757 мм

СТБ

3.00 Найкраще на ТБ.
5.35, 6.45, 19.20 СуперМама 12+.
6.30 ТелеМагазин 2018.
9.30 Т/с «Комiсар Рекс».
13.20 Неймовiрна правда про українцiв 12+.
14.00 Т/с «Слiпа» 12+.
20.15
Т/с
«Колiр
пристрастi» 16+.
22.05, 0.25 Все буде добре. Допомога психолога 12+.
22.35 Т/с «Слiд» 16+.

ТЕТ

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
17.25,
2.50
Смiємось - отже не
здаємось.
11.30
Любий,
ми
переїжджаємо.
12.55,
14.55,
23.50,
1.55 Добрий день, ми з
України.
13.00, 22.50 Т/с «Усi
жiнки - вiдьми».
14.00, 0.55 Т/с «Прибулець».
15.00,
2.00
Т/с
«Євродиректор».
16.00, 23.55 Одного разу
пiд Полтавою.
17.30 М/ф «Коко».
19.15 Х/ф «Рятувальники Малiбу» (16+).
21.15 Х/ф «Американський пирiг» (16+).
2.55 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.

2+2

28 червня

Ïîãîäà

+190° +300°

Атм. тиск 756 мм

СТБ

Схід 4.50 Захід 21.13
Трив. дня 16.23

Схід 4.51 Захід 21.13
Трив. дня 16.22

Схід 4.51 Захід 21.12
Трив. дня 16.21

Ïîãîäà

+200° +300°

Атм. тиск 752 мм

СТБ

СТБ

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
17.25,
2.10
Смiємось - отже не
здаємось.
11.30
Любий,
ми
переїжджаємо.
12.55,
14.55,
23.00,
1.05 Добрий день, ми з
України.
13.00, 22.00 Т/с «Усi
жiнки - вiдьми».
14.00, 0.05 Т/с «Прибулець».
15.00,
1.10
Т/с
«Євродиректор».
16.00, 23.05 Одного разу
пiд Полтавою.
17.30 М/ф «У пошуках
Дорi».
19.00
Х/ф
«Доктор
Дулiттл».
20.30
Х/ф
«Доктор
Дулiттл 2».
2.15 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
17.55,
1.50
Смiємось - отже не
здаємось.
11.30
Любий,
ми
переїжджаємо.
12.55,
14.55,
22.50,
0.55 Добрий день, ми з
України.
13.00, 21.50 Т/с «Усi
жiнки - вiдьми».
14.00, 23.55 Т/с «Прибулець».
15.00,
1.00
Т/с
«Євродиректор».
16.00, 22.55 Одного разу
пiд Полтавою.
18.00 Х/ф «Гарфiлд».
19.15 Х/ф «Гарфiлд 2».
20.30 М/ф «Льодовиковий перiод».
1.55 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.

2+2

6.10, 10.45, 17.30, 23.50,
2.30 «Вещдок».
7.00
Т/с
«ВавилонБерлiн» (16+).
8.00, 0.40 Т/с «Згадати
молодiсть» (12+).
9.45, 16.45 «Страх у
твоєму домi».
10.30 «Iсторiї вiйни».
12.20, 22.15 Т/с «Морський патруль» (16+).
13.50,
20.45
Т/с
«Менталiст» (16+).
15.15, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
19.00 «Шукаю тебе».
4.05 «Таємницi свiту».

Тел. 098-631-03-93,
Володимир

+190° +300°

СУБОТА

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
17.25,
4.15
Смiємось - отже не
здаємось.
11.30
Любий,
ми
переїжджаємо.
12.55, 14.55, 1.15, 3.20
Добрий день, ми з
України.
13.00 Т/с «Усi жiнки вiдьми».
14.00, 2.20 Т/с «Прибулець».
15.00,
3.25
Т/с
«Євродиректор».
16.00, 1.20 Одного разу
пiд Полтавою.
17.30 М/ф «У пошуках
Немо».
19.15 Х/ф «Ми купили зоопарк».
21.15 Х/ф «Шпигунка»
23.15 Х/ф «Божевiльна
парочка» (16+).
4.20 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15, 10.50, 17.30, 23.50,
2.30 «Вещдок».
7.00
Т/с
«ВавилонБерлiн» (16+).
8.00, 0.35 Т/с «Згадати
молодiсть» (12+).
9.50, 16.45 «Страх у
твоєму домi».
10.35, 19.00 «Iсторiї
вiйни».
12.20, 22.15 Т/с «Морський патруль» (16+).
13.50,
20.45
Т/с
«Менталiст» (16+).
15.15, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
4.05 «Таємницi свiту».

- корів
-биків
-телиць
-коней

Ïîãîäà

Атм. тиск 754 мм

П'ЯТНИЦЯ

5.20, 6.20, 22.35 Т/с
«Слiд» 16+.
6.05 ТелеМагазин 2018.
7.10, 13.20, 22.05, 0.25
Все буде добре. Допомога психолога 12+.
7.45 Т/с «Комiсар Рекс».
14.00 Т/с «Слiпа» 12+.
19.20 СуперМама 12+.
20.15
Т/с
«Колiр
пристрастi» 16+.

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
11.50, 22.20 Т/с «Кiстки»
13.30, 1.55 «Загублений
свiт».
16.15 Х/ф «Три Iкси.
Реактивiзацiя» (16+).
18.15 Х/ф «За лiнiєю вогню» (16+).
20.00 «Байрактар News».
20.15 Т/с «Зустрiчна смуга» (16+).
0.10
Х/ф
«Секретнi
матерiали. Хочу вiрити»
4.15 «Iнформацiйний марафон «Єдинi новини».

Ми працюємо!
СКУПОВУЄМО:

Схід 4.49 Захід 21.13
Трив. дня 16.24

ЧЕТВЕР

30 червня

5.20, 6.15, 22.35 Т/с
«Слiд» 16+.
6.00 ТелеМагазин 2018.
7.10, 13.20, 22.05, 0.20
Все буде добре. Допомога психолога 12+.
7.45 Т/с «Комiсар Рекс».
14.00 Т/с «Слiпа» 12+.
19.20 СуперМама 12+.
20.15
Т/с
«Колiр
пристрастi» 16+.

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+).
13.30, 2.00 «Загублений
свiт».
16.10 Х/ф «Три Iкси. Новий рiвень» (16+).
18.05 Х/ф «Посилка»
20.00
«Байрактар
News».
20.15 Т/с «Зустрiчна
смуга» (16+).
22.15 Т/с «Кiстки» (16+).
0.05 Х/ф «Ритм-секцiя»
4.15
«Iнформацiйний
марафон «Єдинi новини».

НТН

СЕРЕДА

29 червня

5.15, 6.15, 22.35 Т/с
«Слiд» 16+.
6.00 ТелеМагазин 2018.
7.10, 13.20, 22.05, 0.25
Все буде добре. Допомога психолога 12+.
7.45 Т/с «Комiсар Рекс».
14.00 Т/с «Слiпа» 12+.
19.20 СуперМама 12+.
20.15
Т/с
«Колiр
пристрастi» 16+.

ТЕТ

НТН

7

Í³æèíñüêèé

23 червня 2022 року

ТЕТ

2+2

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
11.50 Т/с «Кiстки» (16+).
13.30, 1.10 «Загублений
свiт».
15.15
Х/ф
«Мiцний
горiшок» (16+).
17.55 Х/ф «Команда 8. У
тилу ворога» (16+).
19.50 Т/с «Зустрiчна смуга» (16+).
20.50 «Товариський матч
Лозанна (Швейцарiя) Динамо Київ (Україна)».
23.00
Х/ф
«Мiцний
горiшок-3» (16+).
3.20 «Iнформацiйний марафон «Єдинi новини».

НТН

6.15, 10.45, 17.30, 0.25,
3.00 «Вещдок».
7.00
Т/с
«ВавилонБерлiн» (16+).
8.00, 1.10 Т/с «Згадати
молодiсть» (12+).
9.45, 16.45 «Страх у
твоєму домi».
10.30 «Шукаю тебе».
12.20, 22.50 Т/с «Морський патруль» (16+).
13.50 Т/с «Менталiст»
(16+).
15.15, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
19.00 «Iсторiї вiйни».
20.45 Т/с «Смерть у
раю» (16+).
4.35 «Таємницi свiту».

ВТРАЧЕНИЙ
атестат про неповну середню освіту серія ВП
№019345,
виданий
1997 року на ім’я Сурмачевська
Світлана
Григорівна, – ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
КУПЛЮ ДОРОГО
КОРІВ, КОНЕЙ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ
Проблемні,
лежачі,
дорізані.
Цілодобово.

Тел. (096) 69-05-018,
(063) 915-91-97

ТЕТ

2+2

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
11.50, 22.20 Т/с «Кiстки»
(16+).
13.30, 1.50 «Загублений
свiт».
15.15
Х/ф
«Мiцний
горiшок-2» (16+).
17.40
Х/ф
«Мiцний
горiшок-3» (16+).
20.00
«Байрактар
News».
20.15 Т/с «Зустрiчна
смуга» (16+).
0.10
Х/ф
«Мiцний
горiшок. Гарний день,
аби померти» (16+).
3.20 «Iнформацiйний марафон «Єдинi новини».

НТН

6.15, 10.10, 17.30, 0.15,
3.00 «Вещдок».
7.00
Т/с
«ВавилонБерлiн» (16+).
8.00, 1.05 Т/с «Згадати
молодiсть» (12+).
9.55 «Iсторiї вiйни».
11.45, 22.40 Т/с «Морський патруль» (16+).
13.15, 20.45 Т/с «Смерть
у раю» (16+).
15.15, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
16.45 «Страх у твоєму
домi».
19.00 «Шукаю тебе».
4.35 «Таємницi свiту».

1 липня

Ïîãîäà

+200° +290°

Атм. тиск 751 мм

СТБ

2 липня

Ïîãîäà

+160° +240°

Атм. тиск 755 мм

СТБ

5.50, 6.55, 10.35 Т/с
«Слiд» 16+.
6.40 ТелеМагазин 2018.
8.40 Як ти? З Григорiєм
Решетником.
10.00, 22.50 Неймовiрна
правда про українцiв
12+.
12.15
Т/с
«Колiр
пристрастi» 16+.
19.00 Т/с «Любов на
ТЕТ
6.00, 10.00 ТЕТ Мульти- реабiлiтацiї» 12+.
ТЕТ
ранок.
6.00, 10.00 ТЕТ Мульти7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
17.55,
2.20 ранок.
Смiємось - отже не 8.00 Снiданок з 1+1.
11.20, 0.30 Смiємось здаємось.
11.30
Любий,
ми отже не здаємось.
11.25, 12.40, 0.35 Добрий
переїжджаємо.
12.55,
14.55,
23.20, день, ми з України.
М/ф
«Книга
1.25 Добрий день, ми з 11.30
джунглiв 2».
України.
13.00, 22.20 Т/с «Усi 12.45 М/ф «У пошуках
Дорi».
жiнки - вiдьми».
14.00, 0.25 Т/с «Прибу- 14.15 М/ф «У пошуках
Немо».
лець».
15.00,
1.30
Т/с 16.00 Х/ф «Ми купили зоопарк».
«Євродиректор».
Х/ф
«Доктор
16.00, 23.25 Одного разу 18.00
Дулiттл».
пiд Полтавою.
Х/ф
«Доктор
18.00 М/ф «Льодовико- 19.20
Дулiттл 2».
вий перiод».
19.20 М/ф «Льодовико- 20.45 Х/ф «Шпигунка»
вий перiод 4. Континен- (16+).
22.45 Х/ф «Бiльше, нiж
тальний дрейф».
20.50 М/ф «Льодовико- секс» (16+).
вий перiод 5. Курс на 0.45 Одного разу пiд
Полтавою.
зiткнення».
2.45 М/с «Лис Микита».
2.25 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.
5.50 Кориснi пiдказки.
4.40 Т/с «Слiд» 16+.
6.25 ТелеМагазин 2018.
6.40, 12.50 Все буде добре. Допомога психолога
12+.
7.10 Т/с «Комiсар Рекс».
13.30, 20.15 Т/с «Слiпа»
12+.
19.45, 23.35 Неймовiрна
правда про українцiв

2+2

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
11.50 «Помста природи».
12.20, 2.30 «Загублений
свiт».
13.20, 0.15 Х/ф «Мiцний
горiшок-4» (16+).
15.50
Х/ф
«Мiцний
горiшок. Гарний день,
аби померти» (16+).
17.45 Х/ф «Iкс Iкс Iкс»
(16+).
20.00 Х/ф «Планета
мавп».
22.15 Х/ф «Смертельнi
перегони» (16+).
3.25 «Iнформацiйний марафон «Єдинi новини».

НТН

6.15, 10.10, 17.30, 0.15,
3.00 «Вещдок».
7.00
Т/с
«ВавилонБерлiн» (16+).
8.00, 1.05 Т/с «Згадати
молодiсть» (12+).
9.55 «Шукаю тебе».
11.50, 22.40 Т/с «Морський патруль» (16+).
13.25, 20.45 Т/с «Смерть
у раю» (16+).
15.15, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
16.45 «Страх у твоєму
домi».
19.00 «Iсторiї вiйни».
4.35 «Таємницi свiту».

НЕДІЛЯ

3 липня

Схід 4.52 Захід 21.12
Трив. дня 16.20

Ïîãîäà

+160° +260°

Атм. тиск 755 мм

СТБ

5.55, 7.05, 15.15 СуперМама 12+.
6.50 ТелеМагазин 2018.
10.00, 14.35, 21.55,
23.35 Все буде добре.
Допомога
психолога
12+.
10.35 Т/с «Любов на
реабiлiтацiї» 12+.
19.00, 22.30 Таємницi
ДНК 16+.

ТЕТ

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
8.00 Снiданок з 1+1.
11.00, 0.55 Смiємось отже не здаємось.
11.05, 12.40, 1.00 Добрий день, ми з України.
11.10 Х/ф «Подарунок
на Рiздво 2».
12.45 Х/ф «Подарунок
на Рiздво».
14.15 Х/ф «Гарфiлд».
15.30 Х/ф «Гарфiлд 2».
16.45 М/ф «Льодовиковий перiод 4. Континентальний дрейф».
18.15 М/ф «Льодовиковий перiод 5. Курс на
зiткнення».
19.45 М/ф «Льодовиковий перiод».
21.15 Х/ф «Рятувальники Малiбу» (16+).
23.15 Х/ф «Американський пирiг» (16+).
1.15 Одного разу пiд
Полтавою.
3.15 М/с «Лис Микита».
2+2
6.15 «Джедаi (мультипо- 5.50 Кориснi пiдказки.
2+2
каз)».
6.15 «Джедаi (мульти8.00 «Снiданок».
10.00, 1.50 «Загублений показ)».
8.00 «Снiданок».
свiт».
10.00, 0.45 «Загублений
13.50 Х/ф «Втiкачi».
15.40 Х/ф «Гра на вижи- свiт».
13.55 Х/ф «Бандитки».
вання» (16+).
17.15 Х/ф «Повстання 15.40 Х/ф «Стiй, бо моя
мама стрiлятиме».
планети мавп».
19.10 Х/ф «Свiтанок пла- 17.10 Х/ф «Нiч у музеї».
19.10 Х/ф «Нiч у
нети мавп» (16+).
21.30 Х/ф «Вiйна за пла- музеї-2».
21.10 Х/ф «Нiч у музеї-3.
нету мавп».
0.10
Х/ф
«Мiньйон» Секрет гробницi» (16+).
23.00
Х/ф
(18+).
4.15 «Iнформацiйний ма- «Работоргiвля» (16+).
4.10 «Найкраще».
рафон «Єдинi новини».
4.15
«Iнформацiйний
НТН
6.10, 10.05, 17.30, 0.35, марафон «Єдинi новини».
2.55 «Вещдок».
НТН
7.00
Т/с
«Вавилон6.15, 9.55, 17.30, 0.15
Берлiн» (16+).
8.00 Х/ф «Кращi з кра- «Вещдок».
щих 3. Вороття немає» 7.00 Т/с «ВавилонБерлiн» (16+).
(16+).
7.50 «Садовi поради».
9.35 «Садовi поради».
11.45, 23.00 Т/с «Морсь- 8.30, 16.45 «Страх у
твоєму домi».
кий патруль» (16+).
13.20, 21.10 Т/с «Смерть 9.15 «Тут Люди».
11.40, 22.40 Т/с «Морсьу раю» (16+).
15.15, 19.40 Т/с «CSI. кий патруль» (16+).
13.15,
20.45
Т/с
Маямi» (16+).
16.45 «Страх у твоєму «Смерть у раю» (16+).
15.10, 19.15 Т/с «CSI.
домi».
Маямi» (16+).
19.00 «Тут Люди».
1.05 Х/ф «Кращi з кра1.20 Х/ф «Бiлий слон»
щих 3. Вороття немає»
4.35 «Таємницi свiту».

ПЕРЕДПЛАТА НА 2022 РІК
«Ніжинський
Індекс 63675
Нас читають
»
у Ніжині,
На 1 міс. – 30 грн. 59 коп.
Борзні, Бахмачі,
На 3 міс. – 87 грн. 07 коп.
На 6 міс. – 168 грн. 14 коп. Носівці, Бобровиці!
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З Днем молоді!

ДУХОВНІСТЬ

ВАЛЕНТИНА ГАПОНЕНКО ТА ЇЇ ІКОНИ
Для цієї жінки сенс життя – це пізнання і
творення. Вона вважає, що великим щастям
є знайти своє покликання, свою місію в житті.
Осмислити філософію буття лосинівському
педагогу допомагає сакральне мистецтво, занурення у дивовижний світ іконопису.
– Для мене, – говорить вона, – це вже потреба. У вільний від основної роботи час беру
в руки пензля і створюю образи святих, вкладаючи в них свою душу.
Шлях до створення ікон у Валентини
Олексіївни свій. На думку педагога сорок
років – середина життя, і багато чого у людині
змінюється. Для неї настає ніби інше життя.
Приходить зрілість, мудрість, врівноваженість.
Саме в цю пору життєвого розквіту і взялася майстриня за сокровенне. Працює систематично. Постійно розвиває та удосконалює
свій художній та духовний рівень. Її перо вже
давно задихало вірою. Вірою в те, що ікони
допоможуть вистояти і перемогти ворога!
Господь обирає не професіоналів, а робить професіоналами тих, кого він обирає.
Микола БОРЩ

СВІТ НАВКОЛО НАС

Ніжинський братик
чернігівського Патрончика

У їхніх руках – світ

Креативні, розумні, кмітливі, безтурботні, цілеспрямовані, наполегливі,
цікаві… Якими ще прикметниками можна охарактеризувати молодих людей сьогодення?
З наукової точки зору, молодість – це період життя людини, що передує
зрілості. Хтось каже, що молодість – це стан душі, деякі вважають себе юними і
в 60 років.
Зараз молодь першою відчуває стрімкий ритм, зміни у сучасному світі. Зазвичай їй легше пристосуватися до цього: знайти нову роботу, хоббі, додатковий
дохід, чомусь навчитися, знайомитися з новими людьми. А ще молоде покоління
немов виросло зі … смартфоном у руках. Комп’ютери зараз – невід’ємна частина
життя, і часто буває так, що саме діти вчать батьків, як користуватися ними.
Сучасна молодь конкурентоспроможна та мультизадачна – їм легко змінювати
професію, рід діяльності, і більшість розуміє, що покладатися потрібно на себе.
Вони справді вміють заробляти гроші, бо хочуть бути незалежними від батьків, показати одноліткам, що вони чогось
досягли. У всьому світі зараз
існує тенденція здорового способу життя. Серед значної частини молоді стає популярним
спорт, правильне харчування,
відмовляються вони від алкоголю та паління. Слідкувати за
фізичним та психологічним життям, жити усвідомлено – тренди
сучасного світу, які пропагує молодь. Вони не мовчать, не бояться висловлювати свою думку.
Взагалі
юнаки
і
юначки
задоволені своїм життям, вони
роблять і зроблять відкриття, які
допомагають людству. Весь світ
у руках молоді й вона робить
його кращим!
Ксенія СИНЯК
Засновник: колектив редакції.
ВИДАВЕЦЬ: редакція газети
«Ніжинський вісник»
Газета виходить із квітня 1917 року.
Адреса: Чернігівська обл., 16600, м.Ніжин,
вул. Кушакевичів, 12.
Телефони: редактор, відділ суспільно-політичного життя,
відділ реклами та оголошень, бухгалтерія – 7-15-45.
Індекс 63675.
Друк офсетний. Обсяг 2 друкованих аркуші.
Тижневий тираж 1142 прим. Зам. 779.
Газета виходить раз на тиждень, у п'ятницю.
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Випадково, дорогою додому з роботи, зустріла цього песика з господарем. Відверто, коли побачила, таку
от картину здаля – песик «осідлав» возика, то не здивувалася…., адже чотирилапих друзів частенько побачиш і в
авто, і на велосипеді… Та коли ближче
побачила цього симпатягу, то відразу у
голові промайнуло….о.. о.. о..Патрон))))
ну, дуже схожий....
Господар чотирилапого поспішав
у справах: вдалося песика сфотографувати (з дозволу) та хвилиночку
поспілкуватися.
Чоловік зазначає, що Локкі у них
живе два роки. Він улюбленець родини. Дуже розумний. Любить дітей. А ще
полюбляє кататися на возику та з донечкою на самокаті. А також до снаги
– «розміновувати» територію – шукає
щось смачненьке та корисне для себе,
та втім від такої забави Локкі відучують,
бо надто риється у дворі на газоні. Ось
такий він «ніжинський патрончик».

можуть стати надійними невтомними
партнерами для активних занять, подорожей та спорту. У разі неправильного підходу до виховання легко отримати гіперактивного шумного пса, який
трощить помешкання, полює на інших
тварин та б'ється з кожним зустрічним
собакою….
Нагадаємо, пес Патрон (порода Джек-рассел) із ДСНС Чернігова
– допомагає чернігівським піротехнікам виявляти боєприпаси на
території області. Став символом
боротьби і об’єктом для натхнення
українців. Усі стежать за тим, як він
працює та отримує нагороди. Йому
присвячують малюнки та сувеніри.
Тетяна МАРЧЕНКО

Собака «з вічним двигуном»
Взагалі фахівці про породу Джекрассел
кажуть:
сильні,
активні,
витривалі, швидкі, кмітливі. Ці песики мають непересічні фізичні та
інтелектуальні здібності, які потребують щоденної реалізації. Якщо скерувати енергію цих собак грамотно, вони

ПОРАДИ ВІД ГАЛИНИ

Котлети завжди соковиті

Я завжди намагаюся зробити фарш
більш соковитим, тому для соковитості
кладу деякі «таємні інгредієнти».
Отже, маю три інгредієнти, які
кладу в котлетний фарш саме для
соковитості. Додаю щось одне зазвичай, не все вдрізу.
Перший. Звичайна вода. Трохи наливаю в самому кінці: 1/4 або 1/3 склянки залежно від кількості фаршу, потім вимішую
фарш до однорідної пастоподібної
консистенції та жарю котлети.

Редактор
Олена НАЙДА

Комп’ютерна верстка
Олена КРЕСАН
Віддруковано
в ПАТ «ПВК» «Десна»
Підписано до друку о 17.00

Другий. Кладу у фарш сметану.
Одну-дві столові ложки в залежності
від кількості фаршу. Так само додаю
наприкінці, коли у фарш вже додані всі
інші інгредієнти.
Третій. Майонез – альтернатива
сметані. Додаю так само, як і сметану
– 1-2 ложки.
Ну і звичайно ж, для соковитості
потрібно обов’язково додавати цибулю
– чим вона дрібніша, тим соковитішими
будуть котлети.
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