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l САМОРОДКИ ІЗ НАРОДУ
l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!

Фото Юрія КОНОНОВА.

Першим серед наших підкорив
Антарктиду і став засновником
династії полярників
4 січня 1911 року барк «Терра Нова» причалив до найпівденнішого
континенту планети. На крижаний берег зійшли учасники експедиції Роберта
Скотта, серед них — уродженець Полтавщини Антон Омельченко (на фото)
Фото із сайту localhistory.org.ua.

Пам’ятник Никифору Дровняку у Львові.
Місцева легенда гласить, що якщо потерти
палець або ніс художника, то збудеться
найзаповітніше бажання.

Український
художникжебрак змусив
говорити про
себе увесь світ
Як нашого земляка вітав король Великобританії — читайте на с. 2, 9

»

Позашлюбного
сина покоївки,
напівбожевільного,
який не вмів розмовляти
до 16 років, у світі
мистецтва визнали генієм

l ВІД ЧОГО ХОЛОНЕ КРОВ

Голлівудська зірка Ентоні
Гопкінс в оскароносному
фільмі «Мовчання ягнят»
(на фото) мав реального
прототипа в житті

Малюнок Никифора ДРОВНЯКА.

Убив ґвалтівника і... з’їв його мозок

Читайте на с. 6–7

Фото із сайту youtube.com.

»

Читайте на с. 4

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160

»
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l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!

Фото із сайту localhistory.org.ua

Фото із сайту was.media

l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

Фото із сайту crello.com.

«Маленька була копією татуся, так само морщилась і мала
одну білу брівку».
У далекій мандрівці до найпівденнішого континенту Антон Омельченко не тільки доглядав коней,
а й намагався підсобити усім, чим міг, за що, як свідчать щоденникові записи Роберта Скотта,
здобув репутацію «найбільш працьовитого члена експедиції».

«Люсько, прости.
Першим серед наших підкорив Я все зрозумів,
Антарктиду і став засновником що ти – найкраща…»
Після запеченої форелі, якою пригощала
кохана, жінчин пісний борщ не йшов зовсім.
Дмитро сам, не помічаючи того, підіймав
і опускав ложку, не донісши до рота,
задумався. Поглянув на свою дружину —
і аж погляд відвів. Згадав кохану —
тут і порівнювати нічого

династії полярників
4 січня 1911 року барк
«Терра Нова» причалив
до найпівденнішого
континенту планети. На
крижаний берег зійшли
учасники експедиції
Роберта Скотта, серед
них — уродженець
Полтавщини Антон
Омельченко

Надія АНДРІЙЧУК

ДУЖЕ ЛЮБИВ КОНЕЙ
І СТАВ НАЙКРАЩИМ
ЖОКЕЄМ
Він народився в селі
Батьки тодішнього Зіньківського повіту Полтавщини
в багатодітній сім’ї малоземельного селянина. Змалку
разом із братами їздив на заробітки до Ставропольського краю. Спершу пас овець
і кіз, був кмітливим, працелюбним і старанним, згодом
йому довірили коней, яких
хлопець дуже любив. Коли
працював у відомого там-

тешнього коняра, відставного генерала Пеховського,
той запримітив хист Антона,
і хлопця віддали вчитися на
жокея. На перегонах він за-

“

щоб придбати для перевезення вантажів в Антарктиді маньчжурських коней.
Колись чоловік торгував
хутром на Камчатці, тож ро-

Українцеві доручили піклуватися
про тварин у плаванні до Нової Зеландії.

воював Пеховському чимало нагород.
Після смерті поміщика
його майно, в тому числі й
кінний завод, перейшло до
полковника Миколи Вєдєрнікова, який 1904 року
поїхав служити на Далекий Схід, узявши з собою
Омельченка. Дорогою, вже
недалеко від Владивостока,
Вєдєрніков помер. Антон же
дістався до міста, влаштувався на іподром жокеєм і
невдовзі здобув славу найкращого.
У цей час до Владивостока прибуває експедитор від Роберта Скотта,

сійською розмовляв непогано, але на тваринах зовсім
не знався. Йому порадили
звернутися до Омельченка, якого агент і попросив
знайти 20 білих «маньчжурів», бо Скотт вважав, що
тварини темної масті помирають швидше. Вимога
насмішила місцевих, проте
Антон виконав замовлення. Українцеві доручили
піклуватися про тварин у
плаванні до Нової Зеландії,
куди невдовзі мала прибути
основна команда. За три десятки їздових собак відповідав росіянин Дмитро Гірєв.
Закінчення на с. 9

Анна КОРОЛЬОВА

ого Сніжанка молодчинка. У свої двадцять
п’ять уже має власну квартиру і авто, виглядає,
як супермодель. Встигає і працювати, і на фітнес ходити, і його, Дмитра, смачно годувати при кожній
зустрічі. А Люська що? Ну от що хорошого він із нею
бачив узагалі? Вічне невдоволення? Німий докір у погляді? Постійні скарги на безгрошів’я та борщ пісний
щодня. Тьху!
Чомусь подумалось, що саме Люся в усіх його бідах і
винна. Ну був же він холостяком і жив нормально, а лиш
оженився — і все, посипались неприємності на його голівоньку. Нічому ради дати не може вже стільки літ. До
чого не доторкнеться, все не до ладу, все на збиток. Від
дня знайомства як пішло… От чому у нього бізнес не
пішов так, як у друзів, з якими починав? Ті вже по закордонах живуть, а він ось тут у цьому гуртожитку старому.
Квартира теж… Мусив продати її, аби борги покрити. А звідки вони? Правильно: машину придбав у кредит і не міг грошей віддати. Брав їх не в банку, а в людей,
яким повертати потрібно було, от квартира й пішла.
Авто те теж… Ех… Він за водичкою у магазин вискочив,
ключі у замку залишив, а повернувся — і авто нема.
Ну хіба може просто так людині аж настільки не щастити? Люся винна. Точно!
Закінчення на с. 11

Й

Одноразові пластикові пакети будуть платними
Через три місяці їх взагалі заборонять

10 грудня в Україні не будуть безкоштовно
надавати одноразові пластикові пакети в
усіх сферах розповсюдження. Для виведення
їх з обігу виділили три місяці. Протягом цього
часу їх продаватимуть від 2 до 3 гривень за
торбинку.
Ціни на пакети будуть такими:
пакет без ручок і без бічних складок —
2 грн;

З

пакет без ручок з бічними складками —
2,50 грн;
пакет з ручками і з бічними складками
— 3 грн.
За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів суб’єктів господарювання
каратимуть штрафом у розмірі від 1700 до
3400 грн, а за повторне протягом трьох років
вчинення такого ж порушення — у розмірі
від 3400 до 8500 грн. Виняток становлять біо-

Фото із сайту nta.ua.

розкладні пакети для упаковки у виробництві
(на фото).
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

«Тисячу Зеленського» треба Збирала на вулиці
витратити протягом 4 місяців та їла собак
У Бердичеві на Житомирщині
мешканці п’ятиповерхівки роками
страждали через неадекватну
пенсіонерку, яка перетворила
квартиру на катівню для тварин

Фотоколаж із сайту prm.ua.

Уже з 19 грудня
українці зможуть
отримати кошти, обіцяні
Президентом України
за вакцинацію від
коронавірусу

Леонід ОЛІЙНИК

зяти участь у програмі
можна буде через додаток у телефоні «Дія».
Витратити кошти потрібно
упродовж 4 місяців після дня
їх надходження.
Про це розповіла заступниця міністра економіки України Ірина Новікова для видання «РБК–Україна».
Алгоритм дій для одержання коштів такий:
у «Дії» потрібно перейти
до послуги «єПідтримка»;
пройти перевірку на відповідність встановленим критеріям;
відкрити в онлайн–банку віртуальний рахунок та отримати гроші.
Також Новікова зазначила,
що за виділені державою кошти українці зможуть:
придбати абонемент у
спортзал чи фітнес–клуб;
сходити у кінотеатр, театр, музей, концертний зал,
придбати книги;
купити квитки для подорожей Україною (авіа- та залізничні рейси).
На те, щоб витратити гроші, українці мають до 4 місяців.
«У разі невикористання сума
буде повернута державі», —
додала заступниця міністра.

інка роками не давала спокійно
жити людям у багатоквартирному
будинку. Сусіди вважають, що вона
небезпечна не тільки для тварин, а й для людей: колись кидалася на перехожих, а потім
змінила орієнтири і стала збирати з вулиці безпритульних собак. Щоправда, скоро
вони просто зникали. Нажахані громадяни
припускали, що пенсіонерка їх їсть.
Коли до її оселі таки увійшли відповідні
служби, неадекватна господиня разом із голодними тваринами нерадісно зустріла делегацію.
У квартирі відсутнє світло, не було взагалі ніякої їжі. Комунальники виловили 6 собак, одна виявилась уже мертвою.
Врятованих псів відвезли до клініки, а
ось їхню господиню доправили до психіатричної лікарні.
Сусіди звикають до тиші і спокою та сподіваються, що той жах, який вони терпіли
роками, більше не повториться.
За інформацією nnovosti.info.

Ж

Анастасія РОКИТНА

В

Тільки лінивий не обговорює це питання.
А інтернет буквально завалений фотожабами.

“

У разі невикористання
грошей сума буде
повернута державі.

Раніше стало відомо, що
жодних комісій за обслуговування віртуальних карток, на
які надходитимуть гроші, не
буде. Картки будуть доступні
в держсервісі «Дія», вони безкоштовні.
Як надходитимуть віртуальні кошти?
Міністерство
економіки нараховуватиме гроші на
спецкартки українців. Грома-

дяни можуть розраховуватися ними на підприємствах,
що відповідають певним MCC–
кодам.
МСС–код — код виду торгової точки. Це чотиризначний номер і застосовується у
галузі банківських карток для
класифікації торгово–сервісних підприємств на кшталт їхньої діяльності.
Як розповіли у Мінцифрі,
фінансові операції з віртуальними картками будуть цілком
безпечними. Вони проходитимуть через банки–партнери,
які мають надійні системи захисту платежів.

Фото із сайту donpress.com.

Не один із їхніх братів потрапив у суп до бабусі.

Передплатили – і виграли! *
НОВИМИ ВЛАСНИКАМИ ПРИЗІВ ВІД «ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ» ТА «ЦІКАВОЇ ГАЗЕТИ НА ВИХІДНІ»
СЕРЕД ЧИТАЧІВ, ЯКІ ВИПИСАЛИ ВСІ НАШІ 4 ВИДАННЯ НА ІV КВАРТАЛ ТА ВЕСЬ 2021 РІК, СТАЛИ:И:
l 250 гривень — Бурка Антоніна
Вікентіївна (смт. Іваничі Володимир-Волинського району Волині).

Федорович (с. Пильгани Луцького
району).

l Годинник — Собуцька Євгенія

l 150 гривень — Кравчук Тарас
Олександрович (м. Луцьк).

l 100 гривень — Воляник Федір l

вичі Ковельського району).

l Рушник — Шукалова Наталія

(смт. Любешів Камінь-Каширського
району).
Хто знайде своє прізвище у списку
переможців, обов’язково надішліть на
Плед — Бондар Микола (с. Соло- адресу редакції копії паспорта та іденВолодимирівна (с. Одеради Луцького району).

тифікаційного коду – і тоді
ми вам доставимо виграш особисто або
поштою. Якщо захочете забрати подарунок у редакції, попередньо передзвоніть
за номерами телефонів 0672829775,
0501354776.
* Під подарунком мається на увазі придбання
товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ — ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
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l ВІД ЧОГО ХОЛОНЕ КРОВ

Убив ґвалтівника і...
з’їв
його
мозок
Серійний убивця Роберт Модслі решту життя проведе
ВБИВАВ ЗБОЧЕНЦІВ
Злочинець
отримав
прізвисько Ганнібал після
того, як виїв ложкою мозок
жертви. Чоловік уже провів
майже 40 років в «одиночці»,
оскільки його визнали надто небезпечним, щоб він міг
перебувати поруч з іншими
в’язнями. Спеціальну камеру для Ганнібала побудували
у 1983 році, пише «Обозреватель».
Роберту Модслі був лише
21 рік, коли він вчинив своє
перше вбивство. Хлопець,
який на той час підробляв
чоловічою
проституцією,
зарізав одного зі своїх клієнтів. Той показав Роберту
фотографії зі зґвалтованими та побитими ним дітьми,
це розлютило Модслі й він
убив збоченця. Всього через
два дні злочин розкрили,
а Роберта заарештували.
Обстеження
засвідчило, що юнак неосудний,
тому його відправили у психіатричну лікарню Бродмур,
де була найнадійніша в Британії охорона та найсуворіший режим утримання.
Після трьох відносно спокійних років ув’язнення Модслі
у 1977-му разом із ще одним
злочинцем напав на одного
з пацієнтів, який проходив
примусове лікування від
педофілії — Девіда Френсіса. Модслі з напарником
забарикадувалися в одній
із палат і протягом дев’яти
годин жорстоко знущалися
над Френсісом, закатувавши його до смерті. А коли
Модслі зі спільником нарешті здалися, то рятувати

Саме Роберт Джон Модслі (праворуч) став прототипом Ганнібала Лектера з художнього фільму
«Мовчання ягнят» (1991, отримав 5 «Оскарів»), головну роль в якому виконав Ентоні Гопкінс.

вже було нікого — Френсіса
розчленували саморобними
ножами. Розтрощена черепна коробка вбитого була порожня, а на місці мозку стирчала столова ложка.

“

чатку порізав ножем та задушив свого співкамерника
Солні Дарвуда, який відбував термін за серію зґвалтувань. А потім у тюремному
коридорі порішив Білла Ро-

Привертає увагу, що Модслі вбивав
ґвалтівників і тих, хто знущався над дітьми.
Можливо, це тому, що сам убивця в дитинстві
постраждав від вкрай жорсткого ставлення
свого батька.

Після цього жорстокого вбивства його визнали
занадто небезпечним, щоб
залишати в Бродмурі, і перевели до в’язниці суворого
режиму Вейкфілд. І вже наступного року Модслі примудрився влаштувати і там
криваву вакханалію. Він спо-

6500 гривень — такий тепер розмір мінімальної зарплати в Україні. З 1 грудня
зросла і мінімальна пенсія — до 1934 гривні. Водночас максимальний розмір пенсії тепер становить 19 340 гривень. Прожитковий мінімум підвищився на 99 гривень — до 2393 гривень.
З 1 грудня 2021 року збільшили і заробітну плату освітянам у школах на 8,4%. Зокрема, директору закладу загальної середньої освіти замість 15 742 гривень тепер нараховуватимуть 17 057.

бертса, ув’язненого за сексуальне знущання із семирічної дівчинки.
Привертає увагу, що
Модслі вбивав ґвалтівників
і тих, хто знущався над дітьми. Можливо, це тому, що
сам убивця в дитинстві постраждав від вкрай жорстко-

го ставлення свого батька,
який навіть зґвалтував хлопчика.

НАЙКРАЩІ РОКИ ЖИТТЯ
ПРОВІВ У МОНАСТИРІ
Після цього випадку Роберта Модслі на 5 літ закрили в одиночній камері. Але
цього здалося мало — і для
нього створили спеціальну камеру з високим рівнем безпеки, яку назвали
скляною кліткою. Цей бокс
із бетону та скла має розміри 5,5х4,5 м, у ньому нема
вікон, які б виходили на вулицю. Єдиними меблями
в камері є стіл і стілець, виготовлені з пресованого картону, а унітаз і раковина прикручені до підлоги. Ліжко
Модслі являє собою бетонну плиту. В одній із прозорих
стін є щілина, через яку охо-

МАГНІТНІ БУРІ В ГРУДНІ:
Фото із сайту glavcom.ua.

Василь КІТ

Фото із сайту istpravda.com.ua.

у підземній спеціальній камері, виготовленій зі скла та бетону

ронці передають Модслі їжу
та інші необхідні речі.
При цьому в’язневі дозволяється займатися фізичними вправами протягом
однієї години на день. Коли
він іде на тренажерний
майданчик, його супроводжують шість озброєних
до зубів охоронців і він ніколи не має доступу до інших
ув’язнених. Під час інтерв’ю
ВВС Модслі поскаржився, що відчуває себе «мучеником» в одиночній камері,
і стверджував, що став забувати мову.
За словами чоловіка,
ув’язнення
наштовхнуло
його на спогади про дитинство, коли його регулярно
закривали й били. Крім нього, у батьків було ще 10 дітей. Роберта у шестимісячному віці та ще трьох його
старших братів віддали
до дитячого притулку при
католицькому монастирі.
Там Роберт пробув до 6 років. Він згадує цей час
як найкращі роки свого
життя, адже черниці дбали про нього, читали йому
книжки.
Але батьки раптово
згадали про нього та його
братів і забрали дітей із монастирського
притулку
додому. З цього моменту
в житті Роберта настало
справжнє пекло. Його регулярно били, а якось батько
замкнув хлопчика в кімнаті
на шість місяців, посадивши
на хліб та воду. Також Модслі згадує випадок, коли п’яний батько зґвалтував його
за розбиту склянку.
У 2000 році убивця попросив пом’якшити умови
його ув’язнення. Він просив
дати йому папугу, з яким
він би міг спілкуватись. У випадку, якщо у цьому проханні буде відмовлено, Роберт
просив дати йому капсулу
ціаніду, щоб він міг накласти
на себе руки. Обидва запити були відхилені, і він залишився доживати свій вік
у скляній камері, розташованій під в’язницею Вейкфілд.

10-го – слабка й нетривала, тож не матиме значного впливу на людей.
18–22-го – сильні спалахи на Сонці. Пік геомагнітної активності випадає на неділю, 19 грудня.
У цей вихідний не перевантажуйте себе прийняттям
відповідальних рішень і складною роботою.
30–31-го. У ці дні можливі перепади настрою й
підвищена втомлюваність.
Джерело: ranok.ictv.ua.
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Справжньої зими
треба чекати
до січня
Народний синоптик із Каменя-Каширського
Володимир Деркач, який на рік уперед
прогнозує погоду, дванадцять місяців тому
передбачив, яким має бути грудень 2021 року.
Переконаймося, наскільки справдилось його
«віщування»

«П

не варто. Вночі стовпчик термометра інколи
опускатиметься нижче
нуля».
«У перші дні січня
2022 року очікується
невелике похолодання,
при цьому температурний фон у всіх областях
буде вищим середніх багаторічних значень — від
–3 до –5 градусів. І січень
буде зі снігом», — тим
часом прогнозує завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів
погоди
Українського
гідрометеорологічного
інституту НАН Вазіра
Мартазінова.

Італійський художник
і скульптор на ім’я
Джузеппе Пеноне
у другій половині
ХХ століття задумав
неймовірний проєкт.
По зліпку своєї руки
він створив із бронзи
скульптуру і розмістив
роботу прямо
на стовбурі живого
дерева, що росте
(на фото)

Мирослава СЛИВА

сь уже понад пів століття його творіння
впевнено стискає
стовбур рослини («чарівнику» зараз 74 роки). Свою
фантазію художник назвав Continuerà a crescere
tranne che in quel punto, що
в перекладі означає «Вона
продовжить рости, але

О

Цікаво, а який вигляд матиме жива скульптура через 10 років?

не в цьому місці».
Минали місяці, роки,
дерево в центрі скульптури на території Далласа
росло, але кисть так само
міцно стискала стовбур.
Пальці з бронзи вросли
в кору, і тепер здається, що
вони її продавлюють.

l У СВІТІ ТВАРИН

“

ні, готували страву
вдома та навіть
влаштовували
змагання на найсмачніший борщ.
Це —
підтримка
українського
духу
та популяризація чогось винятково українського в світі. Зрештою,
один із тих туристичних магнітів, які нам так
необхідні».

Цим задумом Пеноне
хотів показати, як тонко
відчуває природу. Немов
синхронізувавшись із деревом за допомогою зліпка своєї руки, він відчуває
його енергію, дихання, те,
як повільно, але впевнено
рослина тягнеться вгору.

Фото із сайту pixabay.com.

Тигри здатні
схрещуватися
з левами.

Тигри чудово плавають, але не вміють
муркотіти
Цікаві факти про найбільшу кішку на планеті, рік
якої припадає на 2022-й

l ПРЯМА МОВА
Ярослав ЮРЧИШИН, народний депутат від
«Голосу», став
одним з ініціаторів запровадження в Україні нового
свята… Дня борщу:
«День українського
борщу має стати фантастичним святом, коли
українці би влаштовували фестивалі нашої кух-

Як на дереві з’явилась
бронзова рука
Фото із сайту cikavo-znaty.com.

Фото із сайту youtube.com.

«Іще не сніг і навіть ще не іній…» (Ліна КОСТЕНКО).

ерші десять
днів
зими
2021-го будуть
прохолодними:
здебільшого
незначна
мінусова
температура — вночі і дещо вище
нуля — вдень. Можливі
невеликі опади. Це буде
своєрідна
репетиція
зими, — зазначав пан
Володимир. —
Перші
дні наступної декади теж
холодні, а далі потепліє,
трішки дощитиме. Температура знизиться лише
на День святого Миколая. Перед Новим роком
морозів також очікувати

5

l ФАНТАСТИКА!

l ЩО ВІЩУЄ НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ?

Леонід ОЛІЙНИК

№ 10 (10)

Василь КІТ

• Візерунок зі смуг присутній у тигра не тільки на
шерсті, а й на шкірі. Якщо
тварину повністю поголити, нова шерсть відросте
точно з тим же візерунком,
що був раніше.
• Тигри здатні схрещуватися з левами.

• В індійських заповідниках працівники носять
на потилиці маски, що імітують людські обличчя.
Вважається, що це допомагає вберегтися від нападу тигра, оскільки той нападає тільки із засідки та зі
спини. Будучи поміченим,
звір, швидше за все, піде
шукати іншу жертву.

• Для підтримання
життєдіяльності йому потрібно приблизно вдвічі
більше їжі, ніж леву. За рік
дорослий звір з’їдає до
трьох тонн м’яса.
• Тигри здатні перемовлятися між собою за допомогою реву на відстані до
п’яти кілометрів.
• У темряві «смугастики» бачать приблизно
вшестеро краще, ніж люди.
• Вони полюють також
на ведмедів і крокодилів.

6
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l САМОРОДКИ ІЗ НАРОДУ

Український художник-жебрак змусив
говорити про себе увесь світ
Позашлюбного сина покоївки, напівбожевільного, який не вмів розмовляти до 16 років,
у світі мистецтва визнали генієм
Фотоколаж із сайту artslooker.com.

“

Роксолана ВИШНЕВИЧ

ЛЮДИ НЕ ЗДОГАДУВАЛИСЬ,
ЯКИМИ МАЛЮНКАМИ
РОЗПАЛЮЮТЬ ДРОВА
Здавалось би, Никифор Дровняк
був приречений на долю волоцюги.
А от і ні. Саме він мав персональні виставки у Парижі, Нью-Йорку
та Лондоні, а загалом мистецтвознавці нарахують 40 тисяч його картин.
Перший пензель художник виготовив сам — зі щітки для гоління,
коли працював прибиральником
у перукарні. Полотен чи дорогих
олійних фарб не любив. Малював
шкільною акварелькою на аркушах
паперу, шматках картону чи обкладинках зошитів. Замість того, щоб
змочувати пензель у воді, слинив
його язиком. Поруч неодмінно стояла табличка із написом: «Просив би
шановне панство про допомогу й
підтримку для бідного каліки, хто
чим може!»
Хто кидав декілька монет, тому
віддячував картиною. Їх, щоправда,
зазвичай викидали або використовували для розпалювання дров.

Після Другої світової
війни його звинуватили
у співпраці з УПА.
Начебто Никифор
намалював
повстанцям карту свого
містечка.

Роботи Никифора Дровняка виставлялись мало не у всіх європейських столицях.

А от удома він і далі просто дивакуватий жебрак.
Після Другої світової війни його
звинуватили у співпраці з УПА.
Начебто
Никифор
намалював
повстанцям карту свого містечка.
А в 1947 році, як і тисячі етнічних

митець-священник Єжи Вольф.
Уже за деякий час роботи невідомого лемка, що навіть не знав
свого прізвища, опиняються в галереї Парижа. Його ім’я все частіше можна побачити в пресі, почути
в розмовах на богемних виставках.

Так би могло тривати вічно, але доля
підготувала сюрприз. Якось перед
Никифором зупинився відомий
львівський художник Роман Турин,
який розгледів у його дитячих малюнках шедеври наївного живопису. Визнав його талант і польський

»
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ГАЗЕТА

на вихідні
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ДЛЯ ВСІХ

Зазнавши поразки
на президентських
виборах 1991-го, сказав:
«Програв не я.
Програла Україна»

+
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Фото зі сторінки facebook.com/igorvovk.
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Ікона
«Невипивана
Чаша» спасає від
напасті пияцтва

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

В’ячеслав Чорновіл

l БОЛИТЬ!

Фото із сайту inspired.com.ua.

n Хочу бути Маминим Сонцем!
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l НЕЙМОВІРНО!
Фото із сайту zorya.org.ua.

Фото із сайту suspilne.media.
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р

Із такими словами ми звернулися
до читачів у 2019 році.

Що ще може допомогти — читайте на с. 7

98-літня Домініка Залуська
(на фото), найстаріша
жителька села Бузаки КаміньКаширського району, в роки
війни служила наймичкою
в «Германії», а зі здобуттям
Україною незалежності

Київський руфер Mustang Wanted підкорив безліч глядачів
своїми трюками на шаленій висоті без жодної страховки. У
соцмережах за ним стежать тисячі користувачів, але одна його
витівка шокувала не тільки фоловерів, а й… президентів. Вранці
20 серпня 2014–го український зірвиголова ледь не довів Москву
до інфаркту: хлопець у розпал боїв на Донбасі розфарбував зірку
сталінської висотки на Котельницькій набережній у блакитний
колір, а на шпилі повісив український прапор
Закінчення на с. 6

27 червня 2017 року внаслідок зухвалого терористичного
акту, спланованого кремлівськими спецслужбами, в центрі
Києва трагічно загинув командир спецрезерву Головного
управління розвідки Міністерства оборони полковник Максим
Шаповал. Автомобіль, в якому він їхав, підірвали близько
8:15 у Солом’янському районі столиці. Вибух був такої сили, що
уламки авто розлетілися на десятки метрів, двоє випадкових
перехожих отримали осколкові поранення. Шаповал помер
на місці. У 38–річного полковника залишилися дружина і двоє
маленьких дітей…

Закінчення на с. 3

Дитина часто
бігає в туалет:
у чому причина
і що робити?

У 2010-му його також внесли до Книги рекордів
Гіннесса як найвищого жителя США, де він
мешкав із 1989 року

Фото із сайту youtube.com.

050 994 9907

Перед смертю попросив «Київський» торт:
помер найвищий українець
Ігор Вовковинський

“

Зріст 38-річного Ігоря становив
234,5 сантиметра.

до кінця. Його остання вечеря складалася зі шматка
«Київського» торта і «Фанти». За кілька годин до смерті
його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був
ріст 38-річного Ігоря становив 234,5 сантиме- радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, протра. Про смерть повідомила його мама Світлана. бував пожартувати над його племінником Андрієм,
«Ігор помер 20 серпня о 22:17 в лікарні від хво- чи вивчив той українську мову за місяць в Україні»,
роби серця. Я і його старший брат Олег були з ним – написала вона.
Василь КІТ

с. 7

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Сумують разом з нами і в Америці,
бо втратили такого богатиря.

З

Закінчення на с. 5

І мед дають,
і не кусають!

Три хати за вечерю:
турист-німець зробив царський
подарунок волинській селянці

Фото із сайту kp.ua.

Пасічник із Житомирщини вивів «спокійну» породу бджіл

В

олодимир Орашкевич, який мешкає у селі Великі Низгірці на Бердичівщині, розводить «божих комах», які не жалять людей. Чоловік каже, що любов до бджільництва у нього з дитинства, адже
його батько теж був пасічником. Першу власну пасіку Володимир завів
ще у 16 років. Вона налічувала 12–15 вуликів. Нині Орашкевич має пів
сотні бджолиних сімей, породу яких вивів самотужки

с.3

Закінчення на с. 11

»

Як мер Львова відзначив
20-річчя подружнього
життя на Поліссі

«Змій Горинич» із Київщини погубив 13 душ
До Анатолія Тимофєєва в Україні востаннє застовували смертну кару с. 2, 5

»

Читайте про це на с. 4

»

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

с. 3

»

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

Український «Білл Гейтс» у 12 років
почав торгувати, а в 16 —
заробив перший мільйон
Серед фанатів ігор у світі, певне, немає жодного, хто б
не рубався у «Сталкера». Її створила компанія киянина
Сергія Григоровича (на фото), яку він зареєстрував
ще в 16-річному віці. Однак слава до нього прийшла
після створення гри «Козаки: Європейські війни»

Фото із сайту tsn.ua.

«Як з козла
молока»:
Ніна Матвієнко
розійшлася
з чоловіком після
50 років шлюбу
Фото із сайту instagram.com/tonya_matvienko.

Після 864 днів у лікарні, перенесених близько 200 операцій найзаповітнішою мрією Турії Пітт було відчути щастя
материнства.
Очевидці стверджують, що кров, яка текла із ран,
віддавала квітковим ароматом.

l ЗНАЙ НАШИХ!

А потім доля поміняла
їх ролями
с. 11

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Святий отець Піо: «Молитва є найкращою зброєю, яку ми маємо».

Закінчення на с.6

l УНІКАЛЬНА КРАЇНА

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

Цей італійський
монах вважається
найзагадковішим святим
ХХ сторіччя. Адже умів
не тільки «бачити серця»,
зчитуючи на сповіді життя
людини, як книгу, а й
мав дари передбачення і
біолокації – міг одночасно
перебувати у кількох
місцях. Більше того:
після смерті тіло отця Піо
(світське ім’я Франческо
Форджоне, 1887–1968)
залишилося нетлінним –
уже 53 рік

«У бабусі в животі повзають павуки!» — коли мама 5-річної Віки вкотре чула
такі слова від дитини, то знову починала дратуватись і просила малу «нічого не
вигадувати». А та дивувалась: «Я не вигадую, мамо. Бачу, як всередині у людей
ллється кров, повзають павуки, лежать якісь камінчики. А ти хіба не бачиш?»

«Я 20 років грався зі своєю породою, щобб вона була
б не агресивна».

Мама була його найближчою людиною.

Фото із сайту turiapitt.com.

«Горіла, вижила —
ховалась, соромилась
і прославилась», —
історія сильної матері,
тіло якої обпалене
на 65%

Рани на долонях отця Піo
кровоточили 50 років

»

Український
письменник
врятував
від розстрілу
с. 6 » Вінстона Черчилля
Фотоколаж із сайту uain.pres.

»

Авто, в якому перебував Максим Шаповал, замінували зарядом,
що не залишав людині шансів вижити.

(передплата – 3 грн)

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Сьогодні багато людей страждають
від алкоголізму, наркоманії, згубного
потягу до азартних ігор, роблячи
нещасними своїх близьких. Дехто
намагається боротися з залежністю,
але сучасна медицина часто
виявляється не в силах їм зарадити

«Мій дар — як електрика», — усміхається
Вікторія Чабаненко.

«Давати 7 років тюрми за те, що я заліз на будівлю і пофарбував на ній зірку — повна маячня», — каже Mustang Wanted.

№1 (1) Ціна 4 грн

Перехрестився –
і хвороба відступила!

Жінка-рентген бачить
внутрішні органи в кольорі
Павло Ушивець розмалював
червону зірку в Москві
у синьо-жовтий колір

«Найстрашніша жінка світу»?
Але кохана і щаслива!

Фото із сайту molytva.at.ua.

с. 3

«Нема такого дня, шоб я їх не згадала.
Добрі люди, то й добре згадати».

Місячник

ДЛЯ ВСІХ

l ДИВА ВІРИ

l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

Маленький німець
Рей запам’ятав
свою служницю
з Волині і розшукав
її через пів століття

№11 Ціна договірна

Читанка

Фото з особистого архіву родини БУРЯКОВСЬКИХ.

n Хочу бути Маминим Сонцем!

Ця маленька дівчинка на фото
чекає на Тата і Маму. Може,
це будете ви?
с. 16

ніхто
ТАК
не КОХАВ

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Вчитаймося в мудрі слова В’ячеслава Чорновола

Знайти ключик
до серця Злати
просто — треба лише
взяти її на руки

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

Фото із сайту ukraine.segodnya.ua.

с. 6

24 червня 2021 року №25 (186) Ціна 6 грн

l ЗНАЙ НАШИХ!

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

Цікава

Фото і сайту obozrevatel.com.

передплатні індекси:
86771, 60305, 86772
(для читачів Волинської
області), 60779
(для читачів інших областей).

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 12, 8

»

Сільський
музикант,
овдовівши,
став для
сина і татом,
і мамою
Зворушлива історія — на с. 10 – 11

с. 3–5

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Цікава

«Росія не пошкодувала грошей
на спецоперацію з ліквідації
нашого Михалича»

volyn.com.ua

volyn.com.ua

14-літню породіллю розлучили
із сином — а вона знайшла
його через 52 роки

l ГЕРОЯМ СЛАВА!

ТАКне КОХАВ

Фото із сайту pixabay.com.

Фото із сайту polissia.net.

Василь Козак
усе знає
про гриби

ніхто

Фото із сайту credo.pro.

n Несподіваний поворот

передплатні індекси:
60304, 60306, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).

ДЛЯ ВСІХ

передплатні індекси:
97847, 86772
(для читачів Волинської області),
60313
(для читачів Рівненської області),
60780
(для читачів інших областей).

Фото із сайту tsn.ua.

№43 (16 735) Ціна 8 грн

н а в и х ід ні

Читанка

Фото із сайту stalker.fandom.com.

Четвер 28 жовтня 2021 року

ГА З Е ТА

Фото із сайту tserkovna-maysternya.com.ua.

Чи можна Прокурор-криміналіст Анатолій СОЛОВ’ЮК:
їсти заражену «Убивця-ґвалтівник
15 років передавав
раком
картоплю?с. 5 мені «привіти» з тюрми» с. 13

Цікава

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Місячник

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів
Волинської області),
97847
(для читачів
Рівненської області),
61136 (для читачів інших
областей).

Тижневик

Тижневик

З нами – дуже цікаво!

Подробиці — на с. 8

Чому одні в ліжку —
вічно голодні, інші —
завжди холодні

Делікатна тема — на с. 6 – 7

VOLYN.COM.UA
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Фото із сайту lviv1256.com.

українців, художник став жертвою операції «Вісла». Його вивезли якомога далі від українського
кордону. Куди саме — так ніколи й не сказав, але
на картинах з’явилось море. Він подолав понад
700 кілометрів і таки повернувся до свого рідного
міста Криниця. Притому пішки. І так тричі. Опісля
не чіпали. Тим більше, що слава про геніального
українця дійшла нарешті й до польської влади.

ДИВАК, ЯКИЙ НЕ ЗНАВ СВОГО ПРІЗВИЩА,
СТАВ ЗНАМЕНИТІСТЮ
Мешканці Криниці ніяк не могли повірити, що
до їхнього дивака приїжджають галеристи і благають продати хоч декілька картин. Забирають з-під
пензля ще мокрі аркуші. Роботи Никифора виставлялись мало не у всіх європейських столицях.
У своїх творчих пошуках Дровняк керувався
християнською філософією. Біблійна тема — одна
з провідних у його малярстві (зокрема серія «Молитовник»). Багатою є його спадщина й світської
теми: Никифор розгорнув перед глядачами сотні
картин, які розповідають про життя українських
лемків та їхньої батьківщини — Лемківщини.
У 1962 році художнику потрібна була закордонна віза. Поляки вирішили скористатися мо-

ДОВІДКОВО.
Епіфаній
(Никифор)
ДРОВНЯК
(21 травня 1895,
Криниця —
10 жовтня 1968,
Фолюш) —
український
художник-примітивіст лемківського походження з міста
Криниця, що
на Лемківщині
(Польща).
Його прізвище стоїть поряд з іменами Катерини
Білокур та Марії Приймаченко.

ментом й переписати національність Никифора,
а заодно додали прізвище Криницький. Мав він
принаймні 17 імен, під якими фігурував у мистецтвознавчих книжках цілого світу. Наприклад:
«Никифор з Криниці», «Никифор Криницький»,
«Ян Криницький», «Матейко з Криниці», «Мастер
з Криниці», «Лемко Никифор».

Так би й увійшов в історію дивакуватий митець
як поляк, якби лемки не розкопали в церковній
книзі справжнє його ім’я — Епіфаній Дровняк.
До речі, під кінець життя вічний жебрак назбирав
300 тисяч злотих.
Картини Никифора Дровняка порівнюють
з найкращими зразками українського примітивізму XVI—XIX ст. — безіменними авторами
«Козака Мамая», ікон і побутових портретів,
малюнків на склі та дереворізів; його прізвище
стоїть поряд з іменами Катерини Білокур та Марії Приймаченко. Твори Никифора, написані під
відчутним впливом українського народного
мистецтва, вирізняються декоративною витонченістю малюнка, абсолютним відчуттям колориту, контрастністю кольорів, ритмічністю.
Дровняк ніколи не бував у мегаполісах, не літав
аеропланами, проте на його картинах постають величні хмарочоси, цілі міста, зображені
з висоти пташиного лету; не був одружений,
не мав романів із жінками, а малював вишукану
еротику; «проєктував» квітучі міські квартали,
перетворюючи похмурі сірі будівлі на розкішні
букети з рослин та квітів.
За матеріалами Ukrainian people.us.

Увага! Нова акція для передплатників
«Щономера – по ТИСЯЧІ – за Любов до «Волині»!
В акції беруть участь як передплатники на увесь 2022 рік, на півріччя, на квартал, так і всього на місяць
обто, заплативши 30 гривень на місяць за «Газету
Волинь» (для рівнян — «Волинь-нова. Рівненський край»,
для решти України — «Волинь-нова»)
і надіславши квитанцію чи її копію про
передплату на адресу редакції, — Ви
вже маєте шанс стати власником ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ!
Ваша квитанція братиме участь
у жеребкуванні щотижня. Але якщо кожного місяця продовжуватимете передплату, то й гратимете постійно протягом
року.
Зрозуміло, що для тих, хто, приміром,
виписав «Волинь» одразу на рік, буде
аж 52 ШАНСИ отримати тисячу, бо саме
стільки разів газета виходить протягом
12 місяців!
Якщо ж Ви передплачуєте разом ще й
«Цікаву газету на вихідні» — шанси
ще подвоюються, оскільки Ваш конверт
із квитанцією отримає 2 номери (тобто,
граєте 104 варіантами).
Але і це ще не все: якщо випишете
на рік весь комплект із 4 наших видань
від «Волині» (це для жителів Волинської
області), то шанси збільшуються у 4 рази:
52х4=208. Таке саме право мають і передплатники інших областей, але тоді
маєте підтвердити свою участь в акції
4 квитанціями на кожне із наших видань
(газету «Волинь-нова», «Цікаву газету на вихідні» і місячники «Так ніхто
не кохав» та «Читанка для всіх»).
Отож, річні передплатники комп-

декс 86772)
лекту (індекс
або 4 наших видань окремо
гратимуть аж 208 варіантами!
Уявляєте, наскільки можуть зрости
Ваші шанси! Тож скористайтеся ними. Бо
не виграє той, хто не грає. А в нашому випадку — хто не виписує газет.
Оформивши передплату, покладіть
квитанцію чи її копію в конверт і надішліть її на адресу: 43005, просп. Волі, 13,
газета «Волинь-нова». Обов’язково
вкажіть на конверті — Акція «Тисяча від
«Волині»!
Як передплатити наші видання,
Ви можете дізнатися зі сторінки 6, 12
нинішнього випуску «Читанки для всіх».
А на с. 3 знайдете список переможців
акції для передплатників на IV квартал
2021 року.
І, будь ласка, зауважте: гроші переможцям працівники редакції доставлятимуть особисто або поштовим
переказом. Тож нікому ні за яких умов
не називайте по телефону реквізити
своєї банківської картки!

Ваш номер мобільного:

Т
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l ДЛЯ ДУШІ

«Як я за нею тужу і як би
хотіла її побачити тепер...»
Дві подруги зустрілись за кавою, і одна стала скаржитись іншій:
Фото із сайту prytchi.in.ua.

— Моя мати часто мені
телефонує і просить
прийти поговорити з нею.
Я ходжу до неї рідко, а іноді
відчуваю, що мене дратує
її поведінка. Ти сама знаєш,
якими бувають старі люди:
вони розповідають одне
й те ж по декілька разів.
Крім того, мені ніколи
не бракує обов’язків: робота,
наречений, друзі…

“

Якщо мій досвід
може тебе
чомусь навчити,
розмовляй зі
своєю мамою
сьогодні, поки
вона в тебе є.

Росаріо ГОМЕС,
оповідання «Цінувати» з книги
«100 промінчиків світла.
Притчі на щодень»
(Львів, видавництво «Свічадо»)

я, навпаки, — сказала їй подруга, —
часто
спілкуюся
зі своєю мамою. Щоразу, коли
мені сумно, я йду до неї; коли
мені стає самотньо, коли в мене

–А

Багато з нас про такі зустрічі може лише згадувати...

проблема і мені потрібне підбадьорення, я звертаюсь до неї,
і мені стає краще.
— Це ж треба! — засмутилась
інша. — Ти краща за мене.

— Не думай, я така ж, як і ти, —
сумно відповіла їй дівчина. —
Я відвідую свою матір на цвинтарі. Вона померла вже давно,
але тоді, коли вона була зі мною,

я також не приходила з нею поговорити і думала так само, як і ти.
Ти не уявляєш, як мені бракує
її присутності, як я за нею тужу
і як би хотіла її побачити тепер,
коли вона від мене пішла. Якщо
мій досвід може тебе чомусь навчити, розмовляй зі своєю мамою сьогодні, поки вона в тебе
є, цінуй її присутність і хвали
її чесноти, які, звичайно, у неї є,
і постарайся не помічати її вад,
які так чи інакше вже становлять
частину її сутності. Не чекай, коли
вона опиниться на кладовищі,
бо там роздуми болять до глибини душі, бо розумієш, що вже
ніколи не зможеш зробити те,
чим колись знехтувала, і це буде
порожнеча, яку ти ніколи не зможеш заповнити, тому не дозволь,
щоб з тобою сталося те саме, що
зі мною.
Їдучи автівкою, жінка роздумувала над словами подруги.
Прибувши в офіс, вона сказала секретарці:
— З’єднайте мене, будь ласка,
з моєю матір’ю, а для інших мене
немає, також змініть мій графік,
бо цілком можливо, що сьогоднішній день я присвячу їй!
Невідомий Автор.
І це стосується не тільки
батьків!!!

l ВАЖЛИВІ СЛОВА

12 принципів НІКОЛИ
Ці поради стануть вам
у пригоді

«Щономера — по ТИСЯЧІ —
за Любов до «Волині»!
Річні передплатники комплекту (індекс 86772)
або 4 наших видань окремо гратимуть
аж 208 варіантами!

Читайте
нас
24 години
поспіль
VOLYN.COM.UA

1. Ніколи не говори «ніколи»,
тому що «дні біжать так швидко
і ніщо не залишається незмінним»
(Лао Дзи).
2. Ніколи не вибирай з двох зол
менше: зло є зло і маленьким не буває.
3. Ніколи не роби поспішних
висновків з того, що тобі кажуть, —
важливо не що говорять, а навіщо.
4. Ніколи не плюй у колодязь.
5. Ніколи не загадуй наперед —
все одно все станеться якось інакше.
Краще стався до майбутньої події
нейтрально.
6. Ніколи не винось «сміття
з хати» — винесеш у двері, а кинуть
у вікно.
7. Ніколи не роби крок першим,
якщо в цей момент ти в чомусь сумніваєшся. Він може виявитися останнім.
8. Ніколи не вір пліткам, але
завжди перевіряй інформацію.

Фото із сайту freedominspire.com.ua.

День, розпочатий з усмішки, ніколи
не буде поганим.

9. Ніколи не сунь носа не в свою
справу. Справ багато, а ти у себе
один.
10. Ніколи нічого не роби через
силу. Спочатку зрозумій, чи дійсно
тобі це потрібно, а потім подумай,
як краще підійти до справи.
11. Ніколи не говори «тільки через мій труп», бо тебе можуть зловити на слові.
12. Ніколи не виходь з дому,
не усміхнувшись комусь, хоча б самому собі в дзеркалі. День, розпочатий з усмішки, ніколи не буде поганим.
Джерело: inlviv.in.ua.
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l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!

Першим серед українців підкорив Антарктиду
і став засновником династії полярників
Фото із сайту localhistory.org.ua.

Під час зимівлі Антон Омельченко допомагав фотографу експедиції Гербертові Понтінґу, а часто і сам ставав «фотомоделлю», адже одна
справа — зазнімкувати самотній льодовик, і зовсім інша — поставити на його фоні людину і показати всю велич антарктичної природи.

Надія АНДРІЙЧУК

жовтня 1910 року
у Веллінгтоні зібралися всі учасники
експедиції, список яких
із 65 осіб був затверджений
ще у Великій Британії, але
тепер Скотт додав до штату
Омельченка та Гірєва. 29 листопада відчалили. Подорож
була непростою. Внаслідок
сильного шторму погано закріплені мішки з вугіллям й
баки з бензином пошкодили
палубу, трюми наповнилися
водою, а помпи виявилися
несправними. Загинуло двоє
коней та собака.
4 січня 1911 року «Терра
Нова» кидає якір біля антарктичного острова Росса,
звідки має початися шлях
до полюса. Роберт Скотт
готує систему складів і тимчасових таборів, щоб забезпечити провізією учасників
переходу. Омельченко був
у групі, яка цим опікувалася,
він тренує коней, допомагає
облаштувати склади з про-

27

довольством. У вільний час
куховарить, грає на балалайці та у футбол.
Роберт Скотт у щоденнику називає 28-річного українця «чудовою маленькою
людиною». Згадує, що той

“

час плавання він заробив
60 фунтів стерлінгів. Судячи
з того, що замість підписів
у документах стоять хрестики, Омельченко та Гірєв були
неписьменними.
Наприкінці
жовтня

За сімейною легендою, весняного ранку
1932 року Антон Лукич сказав рідним, що
цього дня помре. Він умився, одягнув
чисту сорочку і сів на ґанку читати газету.
Ніби нізвідки взялася кульова блискавка
і вразила чоловіка у плече…

не любив полярних ночей
і панічно боявся фосфоресценції морської води — вірив, що там плавають демони, і навіть приносив їм
жертви, кидаючи у хвилі
цигарки. Під час подорожі Антон потоваришував
із кавалерійським офіцером, ветераном англо-бурської війни Лоуренсом Оутсом. У британських архівах
збереглися відомості про
зарплатню українця: під

1911 року полярники вирушають до полюса. 1 листопада
Скотт у щоденнику востаннє
згадує Омельченка: маленькому жокею з його коротенькими ніжками складно тримати
темп у снігу. За кілька днів
шляху капітан називає коней
«шкапами» — вони не можуть
іти далі, втомлених тварин доводиться вбити. Антон Омельченко повертається на базу.
Роберт Скотт із супутниками дійшов до Південного

Роберту Левандовскі таки
вручать «Золотий м’яч»?
Бо втішної нагороди — звання цьогорічного
форварда № 1 планети (поляк забив 64 голи
в 53 матчах) — замало

З

важаючи на хвилю невдоволення, яка піднялася після того, як «Золотий м’яч-2021» отримав

Ліонель Мессі (рекордно всьоме!), а не Роберт Левандовскі
(на фото), видання France
Football подумає над тим, щоб

нагородити призом і поляка.
Не виключено, що 33-літньому поляку вручать «Золотий
м’яч-2020», який було скасовано. Торік через коронавірус
нагороду не вручали, а Роберт
Левандовскі був одним із фаворитів.

полюса 17 січня 1912-го і побачив там намет із прапором Норвегії, який 14 грудня
1911 року поставив Руаль
Амундсен. Розчаровані, виснажені, обморожені, хворі
на цингу, британці загинули
на шляху до узбережжя.
Омельченко ж до весни
пробув у таборі, де допомагав фотографу Генрі Понтінгу
носити обладнання, потім
поплив у Нову Зеландію. Про
трагічну долю Скотта і смерть
Оутса він дізнався значно пізніше.

САМ КОРОЛЬ
ВРУЧАВ ЙОМУ МЕДАЛЬ
Імена
підкорювачів
Антарктиди були внесені
до списку членів Королівського географічного товариства
Великої Британії, в їх числі — ім’я Антона Омельченка. А на урочистому прийомі
в королівському палаці сам
король Георг V вручив йому
медаль як першопрохідцю білого континента. Окрім того,
українцю призначили пожиттєву пенсію. Проте, повернувшись додому, він отримував

Фото із сайту sport.ua.

Закінчення. Початок на с. 2

виплати тільки до 1927 року
(до розриву дипломатичних
відносин між Великою Британією та СРСР).
Про долю Антона Омельченка після антарктичної експедиції
відомо небагато. Він брав участь
у Першій світовій, потім у громадянській війні, пізніше повернувся в рідні Батьки, одружився,
дружина Наталія Єфимівна народила йому двох синів — Ларивона та Івана. Працював чоловік
звичайним листоношею. Кажуть,
мріяв написати книгу про пригоди в Антарктиці.
Обірвалось життя українця-мандрівника у 49-літньому
віці. За сімейною легендою, весняного ранку 1932 року Антон
Лукич сказав рідним, що цього
дня помре. Він умився, одягнув
чисту сорочку і сів на ґанку читати газету. Ніби нізвідки взялася
кульова блискавка і вразила чоловіка у плече…
На честь Антона Омельченка
названо кліф (від англ. cliff — «скеля, стрімчак» — урвище морського берега, що утворюється під
дією прибою. — Ред.) на острові
Росса у Східній Антарктиді й вулицю в рідному селі.
Цікавим фактом є те, що Антон Лукич — перший, але не єдиний полярник у родині. Його
нащадків також манила далека
Антарктида. Онук, Віктор Ларіонович Омельченко, дизеліст —
учасник 3-ї української антарктичної експедиції (1998–1999 рр.),
а правнук, Антон Олександрович
Омельченко (механік), побував
на білому континенті, на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», двічі: під час
20-ї (2015–2016 рр.) та 24-ї (2019–
2020 рр.) українських антарктичних експедицій.
За матеріалами
istoriyi.org.ua, was.media,
uk.wikipedia.org,
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l ШОК!
Фото із сайту 33kanal.com.

кілька днів. Тим часом
одинадцятикласниця спокійно ходила селом. Ночувала в хаті, поряд із ліжком, де спала вбита нею
матір… Ніщо не викликало підозр. Лише в той
день, коли поліція прийшла до її будинку, вона
відчувала, що все розкриється. Сестер відправила
у школу. А от сама повер-

“
Кілька днів, поки шукали тіло, одинадцятикласниця ночувала в хаті, поряд
із ліжком, де спала вбита нею ненька (обоє на фото).

Мама не пустила донькувідмінницю на танці —
і отримала 30 ударів ножем
Злочин, який стався у селі Глухівці Козятинського району Вінницької області,
вразив місцевих жителів. Але ще більше шокувало зізнання школярки, що
це саме вона вбила свою маму. У 35-річної Надії Ющенко залишилося ще дві
дочки…

Леонід ОЛІЙНИК

поліцію 9 жовтня
звернулася свекруха Надії Ющенко:
жінка заявила, що звечора не бачила свою невістку. Поліція відразу ж почала обстежувати територію
села.
На сусідній ділянці,
де розташований недобудований
будинок,
правоохоронці помітили
сліди крові. У колодязі
центрального водопоста-

У

чання знайшли тіло зниклої Надії, яке було заховано під старим одягом
і камінням.
«На підставі зібраних
слідчо-оперативною групою поліції доказів під
підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину потрапила неповнолітня дочка
загиблої», — повідомили
в ГУНП у Вінницькій області.
За попередньою інформацією слідства, під
час сварки Олександра

Майсурадзе
(Ющенко)
завдала своїй мамі близько тридцяти ножових
поранень. Після цього
на тачці вивезла тіло і кинула його в колодязь. Щоб
приховати сліди злочину,
вбивця прибрала в хаті,
сховала свій закривавлений одяг та ніж, яким
вбивала матір (у цей час
чоловік Надії і вітчим Саші,
Андрій, перебував за
кордоном).
Тіло
знайшли
не
відразу, а лише через де-

жі було опубліковано відео
її зізнання в поліції.
«Це просто якийсь
кошмарний сон! Уявити, що
дівчинка з люттю маніяка
вбивала рідну матір, —
просто неможливо!» — кажуть сусіди й озвучують
іншу шокуючу версію. Зокрема, що це зробив її «кавалер», а закохана школярка просто «взяла на себе

— Це просто якийсь кошмарний сон!
Уявити, що дівчинка з люттю маніяка
вбивала рідну матір, — просто
неможливо! — кажуть сусіди.

нулась додому і мовчала.
Допоки не знайшли тіло…
Як звичайна сварка
могла призвести до такого
жаху — не може зрозуміти
ніхто. Сусіди, вчителі у школі та просто знайомі шоковані трагедією. Ніхто з них
не вірить, що Саша могла
вбити маму, — навіть незважаючи на те, що в мере-

вбивство матері», бо покриває його…
За рішенням суду, який
був закритим і туди не допустили журналістів, Олександру помістили у сізо
без права застави на 2 місяці. Якщо її провину буде
доведено, то за ґратами вона може провести
15 років.

l ТИМ ЧАСОМ

Ударив сина каменем
по голові і… спалив на багатті
У селі Мигія, що у Миколаївській області,
між 53-річним батьком та його 27-річним
нащадком стався конфлікт, що переріс
у бійку. Чоловік вдарив сина каменем
по голові. Від завданого удару молодик
помер на місці

амагаючись приховати скоєне, зловмисник поклав вбитого до своєї автівки та вивіз за декілька кілометрів від села до лісосмуги. Там розклав
багаття та спалив тіло.

Н

l ОТАКОЇ!

«Навіть для мене це були великі гроші»
Лія ЛІС

ірка говорить, що у нього попросили гроші на лікування дитини. Артист не зміг
відмовити, адже це стосувалося здоров’я
малюка, тому переказав кошти, навіть попри
те, що це була значна сума.
«Мене розводили на гроші. Маніпулювали тим, що народилася дитина. Позич спочат-

З

ку одну суму, потім другу, потім удвічі більшу.
Це великі гроші навіть для мене були, але я повівся. Адже якщо дам, то малюк буде жити. Я віддав, щоб урятувати життя дитини», — розповів
Михайло «Зірковому шляху».
Співак говорить, що з ним так вчинили його
прихильники. Тому цей інцидент його дуже засмутив. Відтоді артист більше не позичає грошей.

Фото із сайту dzidzio.com.

Український музикант та актор Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо (на фото),
пригадав, як одного разу став жертвою шахраїв

«Грошей тепер не позичаю нікому».
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

«Люсько, прости. Я все зрозумів,
що ти – найкраща…»
Фото із сайту crello.com.

Закінчення. Початок на с. 2

“

Анна КОРОЛЬОВА

ін пішов не красиво, не по–
чоловічому зовсім. Забрав
меблі, які колись купував,
посуд і постільне теж прихопив.
У Сніжаниному домі воно і не потрібне було, і Дмитро точно знав,
що викине все це на смітник за
рогом, але забрав, аби Люсьці хоч
чимось насолити.
Написав довгий пост у соцмережі, де вилив усе своє невдоволення життям і дружиною, внизу
прикріпив фото з новою коханою,
ще довго навіщось надзвонював
колишній, а потім просто зник.
… Прийшов Дмитро до своєї Люсі через півтора року, та не
один: тримав на руках немовля, яке лиш на світ з’явилось. От
прямо на порозі став на коліна і,
гірко плачучи, почав просити у
колишньої прощення. Побиваючись, казав, що все зрозумів, усе
усвідомив. Розповів, якою нехорошою виявилась «Та» і як підло
вчинила. Просив заради усього
доброго, що між ними було, простити його і прийняти назад.
Сніжана і справді кохала свого Дмитра. Щиро. Усією душею. У
свої двадцять п’ять вперше таке
відчула, щоб аж до мурашок, до
запаморочення. Раніше вона що?
Жила з «татусиком», який щороку

В

:)) :)) :))
Чоловік — дружині:
— Зайчику, ти мене любиш?
— Звичайно, коханий!
— А зраду мені пробачиш?
— Звичайно, серденько,
мертвому я все пробачу.
:)) :)) :))
Адвокат телеграфує своєму
клієнтові: «Сьогодні вночі уві сні
померла ваша теща, залишивши вам велику спадщину. Що
замовити: похорон, бальзамування чи кремацію?»
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Його Люся вже не була
Люською, вона стала
Лесею, Лесюньчиком,
Сонечком. Розлучившись,
відповіла на вічні
залицяння свого
однокласника. Не з
любові, ні.

Вона стала мамою, хоч і запізно, як кажуть, майже в сорок п’ять, але вперше.

змінювався. А тут накрило прямо.
До того ж надумала зупинитись і
створити родину.
Рожеві окуляри з прагматичної Сніжани злетіли після того,
як закінчились її гроші. Вона на
дев’ятому місяці вже була, а в
Дмитра щось як завжди з роботою не клеїлось. То звільняють,
то не платять. Слухала його вічне
ниття і дивувалась, що на неї найшло і як вона з ним стільки прожила.
Щойно з’явився малюк, зате-

лефонувала колишньому кавалеру і, впевнившись, що той і досі
радий її бачити, написала відмову
від дитини і виставила речі Дмитра за двері. Все, для неї цей етап
у житті завершився.
… Дмитро і не забирав би малюка, але ж його просто так Люся
не прийме. Тому прийшов з тим
малим згортком, аби напевне вже
не прогнала. Плакав не від того,
що все зрозумів, просто усвідомив, що коли не тут, то йти йому
ніби як і нікуди. Уявляв себе під

СМІХОТЕРАПІЯ
Телеграма у відповідь:
«Замовте все, не хочу ризикувати».
:)) :)) :))
— А мені Оксана на Новий
рік секс подарувала!
— Яка вона в тебе неоригінальна: всім дарує одне й
те ж!
:)) :)) :))
Дивлячись, як мама примі-
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ряє нову шубу з натурального
хутра, Василько зауважує:
— Мамо, а ти розумієш, що
ця шуба — результат жахливих
страждань бідної, нещасної
тварини?
Матір суворо:
— Як ти можеш так говорити
про рідного тата?
:)) :)) :))
Одна дівчинка поділилася
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парканом. і сльози лились рікою
просто.
А Люся? Його Люся вже не
була Люською, вона стала Лесею,
Лесюньчиком, Сонечком. Розлучившись, відповіла на вічні залицяння свого однокласника. Не
з любові, ні. У той період хотіла
всім довести, що вона не така, як
казав Дмитро. Довести, що й без
нього житиме і навіть краще, ніж
із ним.
Поринула у ті відносини з головою, і десь через пів року зловила себе на думці, що щаслива.
Не показним щастям для всіх, аби
комусь носа втерти, а тихим жіночим коханої жінки. Відчула смак
вранішньої кави, яку готував тепер уже закоханий у неї чоловік,
єдиний, дорогий, і почала цінувати піклування, любити їхні тихі
вечори.
— Люсько, прости, — ридав
Дмитро. — Я все зрозумів, що ти
— найкраща, Люсько…
Він не завершив. Люся легким
порухом руки відсторонила його і
прийняла з рук коханого донечку.
Вона стала мамою, хоч і запізно,
як кажуть, майже в сорок п’ять,
але вперше. Маленька була копією татуся, так само морщилась і
мала одну білу брівку. Смішняча
така.
Дмитро підвівся поволі. Його
син розплакався, а він і не знав,
що з ним робити.
— То що? — мовив з викликом, — мені йти тепер?
Люся мовчала. Вона чекала, поки той відійде від порогу
— заважав двері зачинити. Їй
потрібно було купати дитину
і годувати чоловіка — виступ
циркових артистів вона не замовляла.

своєю мрією з Дідом Морозом, і Дідусь Мороз написав
у відповідь, що теж мріє так
спробувати.
:)) :)) :))
Найкращий натюрморт,
який я бачив у своєму житті, —
це вид на відкритий передноворічний холодильник.
:)) :)) :))
Любий Святий Миколаю, не
клади мені подарунок під ялинку, будь ласка. Заганяй його
відразу в гараж.
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До зустрічі у 2022 році! Будьте здорові!
Інфографіка із сайту slovoidilo.ua.
o.ua.

Колаж volyn.com.ua.
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