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l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ
Фото із сайту teletype.in.

»

l ГЕРОЙ ІЗ СУСІДНЬОЇ ВУЛИЦІ
Фото із сайту uaportal.com.

Порівняння наявних у мережі знімків кремлівського карлика теж наштовхує на думку про двійника...

А за
замість
аміістть нього кремль
використовує двійника.
Принаймні цього не виключає
британська розвідка

Як Федорович
намагався
збити літак...
мисливською
рушницею

Фото із сайту teletype.in.
in
n.

Володимир путін
уже у пеклі?

Ненависть до окупантів додає сил
та мужності і нашим військовим,
і цивільному населенню.

Нехай усі прокляття впадуть
на голову цього бункерного діда.

с. 2

l ДІЯННЯ «ВИЗВОЛИТЕЛІВ»

На ранок 6 червня українці вже
спалили 211 російських «пташок».

»

Фото із сайту bigkyiv.com.ua.

Читайте про це на с. 3

Фото із сайту guardian.ng.

Розстріляв чоловіка і
поглумився над його дружиною
В Україні перед судом постане 32-річний Михайло
Романов — військовослужбовець 239-го полку
90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської
дивізії зс рф
с. 4

»

»

Сподіваємося, Романов, як і кожен рашистський нелюд, отримає
по заслузі.

2

VOLYN.COM.UA

№ 6 (16)

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ
Фото із сайту akzent.zp.uа.

Володимир путін
уже у пеклі?
А замість нього кремль використовує
двійника. Принаймні цього
не виключає британська розвідка
Василь КІТ

ро це пише британський
таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6. Інформатори
видання не виключають, що найближче оточення володимира путіна може приховувати факт смерті
російського президента, щоб залишатися при владі. Для реалізації
своїх планів кремль, можливо, задіяв двійника глави рф. Він, зокрема, з’являвся на публіці у ході військового параду на красній площі,
який проходив 9 травня.
«Путін дуже хворий, і коли він
помре, його смерть зберігатиметься в таємниці тижнями, якщо не місяцями. Є також імовірність, що він
уже мертвий. Це неможливо знати.
Вважається, що глава рф використовував двійників у минулому,
коли був хворий, і кремль міг робити це зараз. Путін очолює невелику групу високопосадовців, які
повністю до нього лояльні», — кажуть анонімні джерела у британській розвідці.
Якщо ж путін живий, то він точно серйозно хворий, стверджує
інше британське видання — The
Sun. «Розвідка припускає, що у російського президента серйозні

П

проблеми зі здоров’ям, такі як рак
і хвороба Паркінсона, а недавні публічні виступи спровокували нові
чутки про його фізичний стан. Він
став менш рухливим, а його обличчя опухло, і експерти вважають, що
він приймає стероїди чи лікується
від раку», — пише видання.

“

Найближче оточення
володимира путіна може
приховувати факт смерті
російського президента,
щоб залишатися при
владі. Для реалізації
своїх планів кремль,
можливо, задіяв
двійника глави рф.

Крім цього, два тижні тому
російський олігарх зі зв’язками
в кремлі заявив, що путін «дуже
хворий на рак крові» і переніс
операцію перед початком вторгнення в Україну. Вважається, що
через недугу російського фюрера в кремлі «наростає безлад
і хаос».

Скільки ж людей на планеті бажають смерті кровопивці!

А що ж каже українська розвідка? Скільки ще цьому кремлівському дияволу залишилось мучити людей? Начальник Головного
управління розвідки Міністерства
оборони України Кирило Буданов
підтверджує, що російський «цар»
має не одну, а кілька важких хвороб,
у тому числі рак. «Але сподіватися
на те, що путін помре завтра, не вар-

ДО РЕЧІ

КОМЕНТАР

Завдання двійників «царя» — не давати
інтерв’ю, а «покладати квіти»

а запитання, чи не є небезпечним главі кремля
мати двійників, особливо
під час невдалої війни, Невзоров сказав: «Це двійники умовні.
Вони мають подібність на відстані
100–150 метрів — для якихось
офіційних заходів, коли нікого поряд не буде».
Проте, за словами Невзорова,
це не ті люди, які могли б, приміром, замінити путіна під час
інтерв’ю чи засідання. «Це бутафорські постаті, непридатні для
близького розглядання», — уточнив ведучий.
P.S. «Підміна путіна давно відбулася. Справжнього немає. Якщо
я ще у 2018 році бачила його
справжнього, то зараз — ні», —
також заявила парапсихолог
і провидиця Лілія Нор.

Н
Фото із сайту teletype.in.

Російський телеведучий і публіцист Олександр Невзоров,
який критично відгукується про нинішній владний режим
у рф, розповів в інтерв’ю інтернет-виданню gordonua.com про
двійників президента росії

То який серед них справжній?

то. У нього як мінімум кілька років
ще є. Подобається це нам чи ні, але
це правда», — зазначив Буданов.
Що ж, шкода, бо хотілося б,
щоб цей нелюд якомога швидше
здох. Хоча, чесно кажучи, це навряд чи поміняє політику росії
щодо України і зупинить війну.
Адже вони всі там, у тій московії, — путіни.
Олег ЖДАНОВ, військовий
експерт, новини у британських
таблоїдах про нібито кончину президента рф називає
контрборотьбою
на інформаційно-психологічному фронті:
«Вкидання інформації про нібито смерть путіна — це дуже
сильний хід. Сьогодні будь-який
політик у світі, розмовляючи з путіним або намагаючись із ним
поговорити, повинен усвідомити і поставити собі запитання:
а це справжній путін чи ні? Ось
так вони підривають легітимність
самого путіна. І сьогодні в рф, крім
просування своїх лобістських інтересів у світі, треба буде займатися ще й питаннями легітимізації
самого путіна».
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l ГЕРОЙ ІЗ СУСІДНЬОЇ ВУЛИЦІ

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
Фото із сайту one-coins.com.ua.

А Федорович
намагався збити
літак… мисливською
рушницею!
Відважний житель Чернігова
розповів, як допомагав військовим
та городянам під час боїв за місто

Василь КІТ
У результаті мужнього вчинку Романа Гавриленка русня не зайшла в Бобровицю.

’ятого березня над містом було збито
російський літак. Серед тих, хто того
дня стріляв по ньому, був і Володимир Федорович. Почувши в небі гул, він
схопився за свою рушницю. «Я зі своєї,
хлопці, зі своєї, і воно ух — і впало», —
розповідає він. Як справжній мисливець
Володимир Федорович узяв собі трофей
на згадку — уламок збитого літака.
Під час боїв за Чернігів він допомагав захисникам, зокрема прикордонникам, — будував фортифікаційні споруди, а також мешканцям міста. Під час
бомбардувань у його підвалі ховалися
сусіди. «Там були дитина, мати та батько,
теща, свекор… Може, шість, може, вісім
людей», — розповів чоловік. Побачивши
біля входу у підвал на склі дитячий малюнок, він заплакав.
На запитання, чи пішов би до війська,
якби дозволив вік, Володимир Федорович каже: «Я б сьогодні пішов! Пішки! Навкарачки б поліз!».

«Молоковоз заміновано»: П
як один водій не пустив
рашистів у своє місто
Цей героїчний випадок зафіксовано на Чернігівщині
Микола МИКИТЮК

-річний Роман Гавриленко з міста Бобровиця робочим молоковозом розвернув колону
ворожої техніки, що їхала зі сторони Браниці Ніжинського
району. Чоловік, який працює
на Ічнянському заводі сухого
молока та масла, став на в’їзді
та перекрив дорогу.
— На тому в’їзді ні блокпоста, ні наших військових — нікого не було. У мене в Бобровиці — донька, онука, жінка.
Треба захищати своїх. Тому й
вирішив діяти, — розповів
пан Роман виданню «Час
Чернігівський». — Ворожа техніка їхала від церкви
до вокзалу. Спочатку БТРи,
за ними — танки, колона десь
метрів 300–400. А я підігнав
свою машину, розвернув поперек дороги. Вони під’їхали впритул. Вийшов до них.
До мене підійшов офіцер.

49

Кажу: «Давай побалакаєм».
А він: «Дай проєхать нам». Два
рази стрельнули з автомата
вгору. Кажу: «Машина замінована», — розвернувся і пішов
до магазину, який був закритий. Біля нього стояв знайо-

“

Я б хотів би попитати у того розумного, який таке розказує,
він мені їх наливав? Телефон
старий, інтернету немає, а то б
розказав… Чому більш ніхто
не наважився їхати їх зупиняти — тільки я?

Я підігнав свою машину, розвернув поперек
дороги. Вони під’їхали впритул. Вийшов
до них. До мене підійшов офіцер. Кажу: «Давай
побалакаєм». А він: «Дай проєхать нам». Два рази
стрельнули з автомата вгору. Кажу: «Машина
замінована».

мий, дивився за цим усім. Ми
перекурили. А вони трохи постояли й почали розвертатися.
Назад, у бік Браниці…
— Кажуть, для хоробрості «фронтові сто грамів»
випили? — поцікавився кореспондент.
— А хто мені їх наливав?

…Відомо, що у результаті мужнього вчинку Романа
Гавриленка русня не зайшла
в Бобровицю.
Від керівництва, жартує
водій
молоковоза,
премії
ще не отримав, бо… не бачив
його. Тож продовжує працювати і збирати у селян молоко.

ДО РЕЧІ

Чернігів опинився під ворожими
бомбардуваннями від початку великомасштабного вторгнення в Україну
24 лютого 2022 року. Загарбники частково заблокували місто і постійно піддавали його обстрілу. Внаслідок російських
атак був пошкоджений газопровід,
з’явилися проблеми з водопостачанням
та зв’язком. У ніч із 22 на 23 березня путінські війська за допомогою авіабомб
зруйнували автомобільний міст через
Десну, який використовувався для евакуації містян та доставки гуманітарних
вантажів.
Бої завершилися лише 6 квітня, коли
під натиском українців російська орда
була змушена відійти із Чернігівської
області.

Якщо разом із «Читанкою для всіх» ви ще й передплатите
ете
газету «Волинь-нова», то щотижня матимете
гривень
шанс виграти

1000

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

Розкажіть
про акцію сусідам!
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l ДІЯННЯ «ВИЗВОЛИТЕЛІВ»

Розстріляв чоловіка і поглумився
над його дружиною
Фото із сайту bigkyiv.com.ua.

«Зробіть популярним у всіх соціальних мережах фото цього «асвабадітєля», аби його дружина дізналася,
що вийшла заміж і народила дітей від ґвалтівника та жорстокого виродка», — закликає користувачів
інтернету подруга Андрія Джеджули.

В Україні перед судом постане 32-річний Михайло Романов —
військовослужбовець 239-го полку 90-ї гвардійської танкової
Вітебсько-Новгородської дивізії зс рф
Леонід ОЛІЙНИК

ро це повідомила Генпрокурорка
України Ірина Венедіктова. «Київська
обласна прокуратура та СБУ встановили, що в березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався до будинку
в одному з сіл і застрелив його господаря.
П’яний військовослужбовець разом із іншим
окупантом одразу ж після вбивства чоловіка
декілька разів зґвалтували його дружину. Вони
погрожували жінці зброєю та насиллям навіть

П

“

Вони вже бухнули, почали
витягувати її з ліжка від дитини:
«Ти підеш з нами, війна, нам
за це нічого не буде».

стосовно її дитини, яка була в цей час поруч», —
проінформувала Венедіктова і додала, що зараз
підозрюваний перебуває за межами України.
Тим часом, як з’ясувалось, встановити особу російського злочинця допоміг відомий телеведучий та волонтер Андрій Джеджула. Він

розповів у «Зірковому шляху», що його близька подруга, як і багато хто в перші дні війни,
побоюючись бомбардування Києва, поїхала
до передмістя. І опинилася таким чином у селі
Богданівка.
«Вона пригадувала: «Сидимо на дачі, дивимося: виходять із танка, йдуть до нас… Почали
ходити по домівках, стріляти в будинки: «Російська армія, я офіцер, ми солдати російські, ми
вам зла не бажаємо, ми з мирними не воюємо,
є що поїсти?». Вони їх нагодували. Раз прийшли
поїли, два. Моя подруга така, що може розговорити кого завгодно. Зав’язалася розмова.
І він у процесі розповів і як його звати, і що
«ми б з тобою одружилися, а давай «ВКонтакте»
знайдемося». Вивідала, чи є у нього дружина,
як її звати», — каже Джеджула.
Потім, за словами ведучого, посеред ночі ці
окупанти напідпитку вдерлися до будинку його
подруги: «Вони вже бухнули, почали витягувати її з ліжка від дитини: «Ти підеш з нами, війна,
нам за це нічого не буде». А вона розвертається
і йде, він стріляє біля вуха, біля голови. Лякає,
каже: «Ти дурепа, ми за годину повернемося».
І коли вони пішли, за дві години прибігає жінка з сусіднього будинку. У неї на очах чоловіка вбили, 5-річну дитину закрили в погребі,
а її саму ґвалтували вдвох», — переповів про
жахіття Джеджула.
Коли подруга Андрія вже була у безпеці і ділилася з ним подробицями тих страшних подій,
ведучий поцікавився, як саме звали того окупанта, який з нею розмовляв, і як його можна
знайти через соцмережу: «Кажу їй: «Ану, перевіряй». Вона знаходить, мені надсилає фотки.
Перепитую: «Ти впевнена, що це він?». — «Так,
на 100%». Джеджула зробив декілька постів
в Instagram, який поширили, і врешті відшукали
російського військового.
Окупант отримає справедливий вирок суду,
а українські спецслужби рано чи пізно знайдуть
виродка і змусять відбути покарання.

l ПРЯМА МОВА

l ПРЯМА МОВА
Андрій БОНДАР, письменник, вважає, що росіяни підуть
за путіним до самого кінця:

«

Російській мамі, якій дають зірку героя росії за загиблого
в Україні сина-десантника, важко стримати сльози. Вона,
зрештою, починає плакати. Бо вона, зрештою, мама. Цього
не скасує жоден путін. І ось плач — нібито відверта людська емоція, яка належить тут і тепер тобі й
тільки тобі — перетворюється на символ віри. «Я горжусь нашим владимиром
владимировичем», — каже мати крізь
сльози путінським голосом і з путінським
апломбом правоти і віри. Її про це, вочевидь, не просили. Вона сама знає, що, коли
і як сказати. Вони всі підуть із ним
до самого кінця. Нам потрібно це
пам’ятати.

»

Сергій МАРЧЕНКО, блогер, вважає, що у війні винен не путін,
а російський народ:

«

Бажання смерті путіна — це як бажання дитини заплющити очі,
щоб не бачити щось страшне. В нашому випадку заплющування очей
не вирішує проблему. Бо нашою справжньою проблемою є не «відбитий» дід на троні, а «відбитий» сусід — нація, що відмовляє Україні
в праві на існування. Бо остаточне вирішення українського питання — це ж не рішення путіна, політбюро чи
ще якоїсь корпорації монстрів. Відмовити Україні
в праві на існування — консенсусне рішення всього російського суспільства. Вся московія: в гаражах,
на кухнях, в кабінетах, під пивними ларьками обговорює одну проблему — знищення України, окупацію території, загарбання ресурсів, заселення московитами.
Ніякого полегшення від смерті путіна не буде. Навпаки. Наступник путіна буде ще гіршим.

»

VOLYN.COM.UA
l ЩЕ ОДНА НАПАСТЬ

Фотоколаж із сайту espreso.tv.
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l ПРО ХВОРОБУ — З ГУМОРОМ

Чергова «біологічна
зброя» України
Шкода тільки, що розробку бойових
качок підвищеної дальності
довелось поставити на паузу

Вакцини або ліків від цієї хвороби немає, але лікарі стверджують,
що регулярна вакцинація від натуральної віспи знижує ризик
зараження віспою мавп.

ЩО ТАКЕ МАВПЯЧА ВІСПА
В Україні понад три місяці триває повномасштабне
вторгнення рф, а в Європі та за океаном виявили рідкісне
вірусне захворювання. Йдеться про мавпячу віспу. Як
передається вірус і хто у зоні ризику?
Лія ЛІС
ІНФЕКЦІЯ «РОДОМ»
ІЗ КОНГО

Хворобу, що зумовила останнім часом багато галасу,
спричиняє ДНК-вірус мавпячої віспи. Збудник належить
до того ж сімейства вірусів, що
і коров’яча, і натуральна віспи. Існують два основні штами
вірусу мавпячої віспи, які викликали спалахи в Африці (від
1 до 2 тисяч випадків на рік):
більш агресивний у басейні
Конго і більш м’який у Західній
Африці. В цих районах люди заражаються внаслідок контакту
з тушами інфікованих тварин,
м’ясом або кров’ю. Захворювання найчастіше зустрічається в Демократичній Республіці
Конго.

Спалахи недуги за межами
Африки здебільшого пов’язані
з імпортом інфікованих тварин,
але все більше фіксується поширення від людини до людини через прямий контакт із рідинами організму (включаючи
великі респіраторні краплі); забруднена білизна та постіль є
також шляхами передачі.
За останній місяць було зареєстровано понад 100 випадків в Англії, Португалії, Італії, Іспанії, Франції, Бельгії, Австралії,
Аргентині, Канаді та США. Поширення від людини до людини
стається через фізичну близькість або сексуальну активність,
переважно у чоловіків, які мають секс із чоловіками. Поки що
всі зафіксовані випадки були
пов’язані з менш агресивним
західноафриканським штамом.

Інкубаційний період становить 12 днів. У перші 5 діб
пацієнти відчувають «грипоподібні» симптоми, включаючи:
• лихоманку
• головний біль
• м’язові болі
• біль у спині
• нездужання (брак енергії)
• лімфаденопатію (набряк
лімфатичних вузлів).
Наявність лімфаденопатії є
ключовою ознакою, яка відрізняє
мавпячу віспу від вітряної.
Після інкубаційного періоду
з’являється висип. Ураження переважають на обличчі, але можуть бути також на долонях, ступнях, тильній стороні кистей і стоп.
Висип починається з пухирців
діаметром 2–5 мм, які переростають у везикули (більші пухирі,
наповнені рідиною) та гнійники,
потім вкриваються кіркою.
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ УБЕРЕГТИ
СЕБЕ ТА ЗНИЗИТИ
РИЗИК ЗАХВОРЮВАННЯ,
ДОТРИМУЙТЕСЬ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ВООЗ:

• уникайте контактів із хворими приматами;
• утримуйтесь від вживання в їжу м’яса диких тварин;
• регулярно проводьте санітарну обробку рук;
• дотримуйтесь особистої
гігієни;
• тісно не контактуйте з незнайомими людьми чи мандрівниками.

Хто з чоловіків може виїхати
за кордон у період воєнного стану
Верховна Рада України на своєму Telegram-каналі повідомляє, що на період воєнного
стану виїзд з країни заборонено для чоловіків віком від 18 до 60 років

Але є винятки. Ось категорії чоловіків віком
від 18 до 60 років, які можуть виїхати за кордон:
• за наявності висновку про непридатність
до військової служби;
• за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік;
• якщо самостійно виховують дітей віком
до 18 років;
• якщо на утриманні перебувають троє
та більше дітей віком до 18 років;

• якщо є усиновлювачем, опікуном;
• якщо на утриманні є дитина з інвалідністю;
• якщо є інвалідність І чи ІІ групи;
• якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його;
• якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної
операції;
• якщо є дві дитини до 18 років та вагітна
дружина (термін не менше 35 тижнів).

Євген КОМАРОВСЬКИЙ,
дитячий лікар, кандидат медичних
наук, лікар вищої категорії,
телеведучий

країні-денацифікаторі
поширюється неправдива інформація про те, що мавпяча
віспа створена в наших біолабораторіях.
Відсутність випадків захворювання у самій
Україні пояснюється тим, що все населення було масово й таємно вакциновано.

У

СПРОСТУВАННЯ:
1. Відомо, що люди, щеплені від натуральної віспи, мають захисні антитіла до мавпячої віспи. Всі, хто народився
до 1980 року, щеплені від натуральної віспи. Все керівництво країни-демілітаризатора не першої молодості та народилося
до 1980-го. Звідси випливає, що витрачати
гроші на виведення етнічної «скрєпоспрямованої» мавпячої віспи немає жодного
сенсу, оскільки вона не зможе вразити головну цільову аудиторію.
2. На рівні логіки та здорового глузду
неможливо пояснити випадки масового
зараження в Європі, оскільки наші етнічні
качки-переносники вірусів є високоточною зброєю і, напевно, не можуть переплутати Європу та країну «побєдивших скрєп».
3. Випадки зараження у Канаді, США,
Аргентині та Австралії ніяк не можуть
бути пов’язані з українськими біолабораторіями, оскільки наші етнічні качки 2-го
покоління мають обмежену дальність
та не здатні перетинати океан. На жаль,
розробку качок 3-го покоління (підвищеної дальності) зараз поставлено на паузу
у зв’язку з переїздом основної маси лабораторій до Монголії.

Фото із сайту vn.20minut.ua.

“

ЯКІ ОЗНАКИ ЗАРАЖЕННЯ?

Захворювання
найчастіше зустрічається
в Демократичній
Республіці Конго.

Жодні законодавчі ініціативи не змінять людину.
Якщо хтось хотів утекти з України, він одягався в
жіноче вбрання, перевозив себе в якихось ящиках.
А є люди, які, маючи посвідку на проживання в
інших країнах, вважали, що мають віддати свій
борг Батьківщині, і поверталися з-за кордону.
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Полуниці позитивно впливають на пам’ять, запобігають старінню клітин мозку.
Фото із сайту yaskravaklumba.com.ua.

l СКУШТУЙТЕ!

Аби і взимку відчувати смак літа…
Із дозріванням полуниць стартував
ягідний сезон. Звісно, і трускавки,
і чорниці, що доспіють невдовзі,
найкорисніші у свіжому вигляді, без
термічної обробки. Але коли вже,
як мовиться, відвели душу, а ягід іще
чимало, — можна і про запаси подбати.
Віддавна любимо і готуємо варення,
компоти, джеми… Здавалось би, що
тут особливого: ягоди, цукор — змішуй
і вари. Але якщо додати ще трішки
фантазії, скомбінувати різні види ягід,
додати цікаві компоненти, прянощі —
вийде справжнісінький кулінарний
шедевр

«СВІЖІСТЬ»

Інгредієнти: 2 кг полуниць, 1,5 кг цукру, 2 лимони, 15 листочків свіжої м’яти, 15 листочків базиліку.
Приготування. Промиті, обсушені і без хвостиків ягоди скласти в глибоку миску чи каструлю,
засипати цукром і залишити на кілька годин, щоб
пустили сік. Потому поставити на невеликий вогонь, довести до кипіння і варити 5 хвилин. Додати вимиті листочки м’яти й базиліку і проварити
ще 5 хвилин. Дрібно нарізати м’якоть лимона, натерти цедру, всипати їх до варення і кип’ятити його
на слабкому вогні 15–20 хвилин. Зняти з вогню
і повністю охолодити (упродовж 8–10 годин). Потому знову довести до кипіння, проварити 5 хвилин, розлити у стерилізовані банки і закатати.

ДЖЕМ ІЗ ТРУСКАВОК

Інгредієнти: 2 кг полуниць, 1,6 кг цукру, 1 лимон.
Приготування. Ретельно перебрані і помиті
ягоди подрібнити до стану пюре через м’ясорубку або блендером, засипати цукром, перемішати
і залишити на кілька годин. З лимона вичавити сік
і додати до полуниць. Поставити масу на малий
вогонь і варити, постійно помішуючи і знімаючи
піну, до готовності (до бажаної густоти джему).
Гарячий полуничний джем розкласти у стерильні
банки і закрити стерильними кришками.

ПОЛУНИЧНО-ЧЕРЕШНЕВЕ ВАРЕННЯ

Інгредієнти: 500 г полуниці, 500 г черешні,
500 г цукру.
Приготування. Для цього варення бажано брати дрібні полуниці — приблизно такі ж завбільшки,
як черешні. Черешні помити, подрилювати, засипати цукром і залишити на 2 години. Полуниці перебрати, швидко промити під проточною водою,
щоб ягоди не стали водянистими. Черешню варити у власному соку на повільному вогні близько
30 хвилин, тоді всипати полуниці і варити ще 10 хви-

l ЇЖА – ЛІКИ
ї Трускавки відмінно втамовують головний біль, оскільки містять речовини, близькі до складу аспірину.
ї Полуничний сік — чудовий засіб від пігментних плям і веснянок. Ним можна відбілити шкіру. Також полуниця сприяє відбілюванню зубів.
ї Ці ягоди позитивно впливають на пам’ять, запобігають старінню клітин мозку. Учені вважають, що можливе їх використання навіть для лікування хвороби Альцгеймера.
ї Американські вчені встановили, що чорниці в раціоні людини ефективно борються проти
таких симптомів старіння, як порушення координації рухів, зниження зору, втрата м’язової сили і
навіть погіршення пам’яті.
ї Чорниці корисно вживати тим, хто страждає на ревматизм, подагру й у кого є камені в нирках, оскільки ягоди сприяють виведенню з організму солей.
ї Листя чорниці, запарене як чай, має чудовий аромат. Такому напою притаманні цілющі властивості: він знижує рівень цукру в крові, перешкоджає утворенню тромбів. Застосовують його і
при лікуванні хвороб нирок.
ї Незважаючи на всю користь, чорницю не рекомендують вживати у великій кількості при
захворюваннях підшлункової залози.
ї А ще чорниця допомагає боротися з депресіями! Вона покращує настрій за лічені хвилини.

лин, постійно знімаючи піну. Охолодити варення,
а тоді знову кип’ятити 10 хвилин. Гарячим розлити
у стерильні банки і закатати.
ЦУКАТИ З ПОЛУНИЦЬ

Інгредієнти: 0,5 кг полуниць, 0,5 кг цукру, 80–
100 мл води, дрібка лимонної кислоти.
Приготування. Цілі тверденькі ягоди помити під проточною водою, очистити від хвостиків.
В емальовану каструлю влити воду, додати цукор та лимонну кислоту, зварити сироп, всипати
в нього полуниці і проварити 10 хвилин. Відкинути ягоди на друшляк і дати добре стекти, потому
розкласти їх на деко, застелене пергаментом, поставити в духовку, розігріту до 40–45ºС і тримати
при такій температурі та при відчинених дверцятах духовки, поки ягоди стануть еластичними. Готові цукати перекласти у скляну банку і зберігати,
щільно накривши кришкою.
До речі. Так можна приготувати не лише полуниці, а й шовковицю, вишні, кизил, абрикоси,
яблука, груші і навіть гарбуз… Справді смачно
і значно корисніше за цукерки.
«П’ЯТИХВИЛИНКА»

Інгредієнти: 1 кг полуниць, 1 кг цукру.
Приготування. Перебрати ягоди, промити
й обсушити на рушнику, видалити плодоніжки.
Скласти полуниці в емальовану каструлю, пересипати цукром і залишити на 10–12 годин, щоб
ягоди пустили сік і весь цукор розчинився. Довести полуниці з цукром до кипіння, зменшити вогонь і проварити 5 хвилин, знімаючи піну. Потому
вимкнути конфорку і залишити варення до повного охолодження. Таку процедуру повторити
ще 2–4 рази (залежно від бажаної густоти варення). Гарячим розлити його у чисті стерильні банки
і закатати. При такому приготуванні полуниці добре просочуються сиропом і не розварюються,
а залишаються цілими.
«ПІКАНТНЕ»

Інгредієнти: 1 кг полуниць, 1 кг цукру, 1 зірочка бодяну, 1 паличка кориці.
Приготування. Помиті й перебрані ягоди
викласти в каструлю, засипати цукром і залишити на 3–4 години. Тоді на малому вогні довести
до кипіння, проварити 10 хвилин і відставити.
Коли схолоне, знову довести до кипіння, додати
спеції, прокип’ятити 10 хвилин і вийняти їх. Ва-
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рення гарячим розлити у стерильні банки й закатати.
«П’ЯНА ПОЛУНИЦЯ»

Інгредієнти: 3 кг полуниць, 2 кг цукру, 100 мл
горілки, 1 ч. л. лимонної кислоти.
Приготування. Підготовлені ягоди викладіть
у миску пластами, збризкуючи кожен шар горілкою і посипаючи цукром, зверху має бути цукор.
Залиште в холодильнику на ніч. Потому дістаньте,
доведіть до кипіння, додайте лимонну кислоту
і зніміть з вогню. Через 3 години знову поставте на вогонь і, помішуючи, доведіть до кипіння.
Повторіть процедуру ще тричі. Після останнього
закипання варіть 10–15 хвилин, розкладіть у стерилізовані банки і закатайте.
ЧОРНИЧНА «П’ЯТИХВИЛИНКА»

Інгредієнти: 1 кг чорниці, 1,5 кг цукру, 250 мл
води.
Приготування. Ягоди ретельно перебрати,
помити і дати стекти на друшляку. Воду довести
до кипіння у великій ємності, розчинити в ній цукор. Чорниці всипати у сироп, вимкнути вогонь
і залишити настоюватись. Через 4–5 годин довести до кипіння і варити 5 хвилин. Повторювати
процедуру кілька разів. Коли варення матиме бажану густоту, розлити його у стерильні баночки
і закрутити. Зберігати в прохолодному місці.
До речі. Варення такого способу приготування (кілька прийомів по 5 хвилин) варять із різних
ягід, зокрема й вишень, малини, смородини.
ДОМАШНЯ НАСТОЯНКА З ЧОРНИЦЬ

Інгредієнти: 3 скл. чорниць, 750 мл горілки.
Приготування. Ягоди ретельно переберіть,
промийте, трохи примніть товкачем, всипте чорниці в банку і залийте їх горілкою. Накрийте слоїк
кришкою і поставте в прохолодне темне місце
на три тижні. Не забувайте час від часу струшувати його, це забезпечить відмінний аромат і смак
напою. Через три тижні процідіть настоянку крізь
кавовий фільтр, розлийте у пляшки. Наклейте
на пляшку етикетку, вказавши дату розливу і назву напою.
До речі. Не варто зберігати чорничну настоянку понад рік — у такому напої переважатиме
смак алкоголю, а не ягід.
КОМПОТ ІЗ СУНИЦЬ АБО ПОЛУНИЦЬ

Інгредієнти: на 1 л води — 300–400 г цукру,
2 скл. ягід.
Приготування. Перебрані й помиті ягоди обдати окропом, укласти в чисті і простерилізовані
слоїки. Зварити цукровий сироп й залити ним
ягоди в банках. Через 5–7 хвилин рідину злити,

знову довести до кипіння і заповнити кип’ятком
банки під самісіньке горлечко. Відразу ж закатати
металевими кришками і перекинути слоїки догори дном. Напій виходить дуже солодким, перед
вживанням розбавляйте на свій смак охолодженою кип’яченою водою.
ПОЛУНИЧНО-БАНАНОВЕ ВАРЕННЯ

Інгредієнти: 2 кг полуниць, 2 кг цукру, 700–
800 г бананів.
Приготування. Помийте полуниці, переберіть, повидаляйте зелені хвостики, ягоди засипте цукром на 6–7 годин, можна залишити на ніч,
щоб добре пустили сік. Потому поставте полуниці на вогонь і варіть 5 хвилин із моменту закипання, постійно знімаючи піну, що утворюється. Вимкніть вогонь і залиште ягоди до повного
охолодження не менш як на 6 годин. Тоді знову
проваріть 5 хвилин, знімаючи піну, і повністю
охолодіть, після чого втрете поставте на вогонь
і доведіть до кипіння. Банани очистіть від шкірки
(вийде приблизно 500 грамів), наріжте кружальцями та додайте до полуниць. Ретельно вимішайте і варіть 30 хвилин після закипання, не забувайте помішувати. Готове полунично-бананове
варення розлийте у простерилізовані слоїчки
і закрутіть. З цієї кількості інгредієнтів виходить
приблизно 6 півлітрових баночок смакоти.
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l А ВИ ЗНАЛИ, ЩО…
и Полуниця — єдина у світі ягода,
насіння якої розташоване зовні, а не всередині. Її насінини називаються горішками, відповідно плід — багатогорішком.
и Трускавки на наш континент привезли з Південної Америки тільки в кінці
XVIII ст. Але найближчу сестру цієї рослини — лісову суницю — наші предки
збирали з давніх-давен.
и Учені з’ясували, що від кольору ягід
залежить вміст корисних речовин, тож
чим яскравіша полуниця, тим більше
в ній вітамінів.
и У Книзі рекордів Гіннесса зафіксована найбільша полуниця, вирощена 1983 року в Ролкстоні (США). Її вага
становила 231 грам. Щоправда, ягода
не принесла власнику задоволення: виявилася водянистою і кислою на смак.
и Виявляється, крім традиційного використання для приготування
десертів, трускавки поєднують ще й
із морепродуктами, птицею і сирами. Популярною серед гурманів стравою вважається полуниця, обсмажена
на вершковому маслі з чорним перцем.
и В італійському місті Немі щороку
влітку проходить свято полуниці. Велику чашу заповнють тисячами кілограмів ягід, а потім заливають величезною
кількістю шампанського. І всі перехожі
можуть пригоститися ласощами.
и Кущ чорниці — родич рододендрона й азалії.
и США — найбільший у світі постачальник чорниць, там їх щорічно збирають у середньому 2560 тонн культурних і диких сортів.
и Чорниця — офіційна ягода Нової
Шотландії — канадської провінції, розташованої на південно-східному узбережжі.
Фото із сайту yaskravaklumba.com.ua.

“

Коли вже, як мовиться,
відвели душу, а ягід іще
чимало, — можна і про
запаси подбати.
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Я не вміла виховувати... поки
не зустріла тебе

Фото із сайту nus.org.ua.

«Коли дитина пішла, вона ще з годину проплакала».

“
Її звали місіс Томпсон. Стоячи перед своїм п’ятим
класом, перший день навчання вона розпочала
з брехні, яку сказала дітям.
Як і більшість учителів, вона дивилася на учнів
і говорила їм, що любить їх усіх однаково.
Однак це було неможливо, бо в першому ряді,
розвалившись на стільці, сидів хлопець на ім’я
Тедді Стодард

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

е в попередньому
класі місіс Томпсон відзначила

Щ

для себе, що Тедді не дуже
дружньо ставився до інших дітей, що його одяг був
у занедбаному стані і що,
загалом, його слід було би
добре відмити. Тедді починав ставати їй трохи неприємним.
Настав момент, коли

Тедді Стодард залишився цього дня після
уроку, щоб сказати їй: «Місіс Томпсон,
сьогодні ви пахнете так, як пахла моя
мама».

місіс Томпсон вже навіть
отримувала задоволення
від того, що виправляла
завдання Тедді червоною
ручкою,
перекреслюючи
великим «X» і ставлячи дуже
помітний нуль у верхній частині завдання.
У школі, де викладала
місіс Томпсон, вчителі були
зобов’язані
переглядати
особові справи кожної дитини, та справу Тедді вона
відклала на кінець.
Коли ж учителька переглянула його справу, її чекала велика несподіванка.
Учителька першого класу написала: «Тедді є дуже

здібним учнем, у нього незрівнянна усмішка. Він виконує завдання дуже чисто
і має хороші манери… приємно мати такого учня».
Учителька другого класу
написала: «Тедді є чудовим
учнем, дуже гарно ставиться до товаришів, однак помітна стурбованість хлопчика через те, що його мати
невиліковно хвора, і домашня атмосфера, схоже,
дуже важка».
Учителька третього класу написала: «Мати хлопчика померла, для нього
це було великою травмою.
Він намагається доклада-

ти якомога більше зусиль,
але його батько не виявляє
належної уваги до сина,
і атмосфера вдома може датися взнаки, якщо не вжити
відповідних заходів».
Учителька четвертого
класу написала: «Тедді відстає від товаришів і не виявляє особливого зацікавлення до навчання. У нього
небагато друзів, а іноді він
спить на уроці».
Щойно місіс Томпсон
усвідомила проблему, їй
стало соромно за себе.
І ще неприємніше стало місіс Томпсон, коли учні дарували їй різдвяні подарунки,
загорнуті в яскравий папір і перев’язані чудовими
бантами. Подарунок Тедді,
на відміну від інших, був
так-сяк обмотаний у жовтуватий папір, який хлопчик
відірвав із пакета для продуктів.
Місіс Томпсон охопила
паніка, коли вона відкривала цей подарунок серед
інших презентів. Деякі діти
почали сміятися, коли вона
знайшла там старий браслет і флакончик парфумів,
наповнений лише на четвертину.
Та вчителька припинила насмішки дітей, сказавши, що браслет є чудовим, і приміряла собі його
на руку, а краплинкою парфумів змастила зап’ястя.
Тедді Стодард залишився цього дня після уроку,
щоб сказати їй: «Місіс Томпсон, сьогодні ви пахнете
так, як пахла моя мама».
Коли дитина пішла, вона
ще з годину проплакала.
Від цього дня місіс Томпсон стала навчати дітей
не арифметики, читання чи
письма, а почала їх виховувати.
Особливу увагу вона
приділяла Тедді.

»

Фото із сайту risu.ua.

Росія вбила або скалічила
700 українських дітей
За офіційною статистикою,
майже 700 неповнолітніх
стали жертвами російськоукраїнської війни, тобто були
убиті або поранені

ро це заявив глава Української
Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму щоденному воєнному зверненні

П

1 червня, на 98-й день війни. Але, продовжив він, яка насправді кількість дітей на сьогодні, котрі стали жертвами
російської агресії, не знає ніхто. «Бо
саме діти є найбільш уразливою категорією жертв будь-якої війни. Замість
того, щоб іти до школи, вони першими
розділяють долю біженців і зазнають
душевних та фізичних страждань від
війни», — додав глава УГКЦ.
«Саме діти є найбільш уразливою категорією жертв будь-якої війни».
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»

Як тільки вона почала працювати з ним,
його розум став оживати. Чим більше вона
його підтримувала, тим швидше він розвивався.
Наприкінці курсу навчання Тедді став
одним із найстаранніших учнів класу. І хоча
місіс Томпсон і далі говорила неправду про
те, що любить усіх своїх учнів однаково, Тедді став одним із її улюбленців.
Рік потому вона знайшла під своїми дверима записку від Тедді, в якій ішлося, що
вона була найкращим учителем, якого він
зустрів у своєму житті. Через шість років,
того ж самого числа, вона отримала іншого
листа від Тедді, на цей раз він писав їй, що
закінчив підготовчий курс, і що він був третім за успішністю учнем класу, і що вона й
далі є найкращим педагогом, якого він мав
за все своє життя.
Чотири роки потому жінка отримала
ще одного листа, в якому йшлося, що, попри труднощі, які іноді в нього виникали,
він продовжує навчатися у виші і незабаром
отримає диплом з відзнакою. Він у черговий
раз повторив місіс Томпсон, що вона продовжує бути найкращою і найулюбленішою
вчителькою, яка в нього була за ціле життя.

“

Як тільки вона почала
працювати з ним, його розум
став оживати. Чим більше
вона його підтримувала, тим
швидше він розвивався.

Ще через чотири роки їй знову надійшов
лист. Цього разу Тедді повідомляв, що, завершивши освіту, він вирішив трохи помандрувати по світу. У листі йшлося, що вона й
далі є найкращою і найулюбленішою його
вчителькою, але тепер його ім’я стало трохи
довшим — лист було підписано іменем Теодор Ф. Стодард.
Історія на цьому не закінчується, був
ще один лист, цього разу Тедді писав, що познайомився з дівчиною, з якою збирається
одружитися.
Він повідомив, що декілька років тому
його батько помер, і тому просить місіс
Томпсон зайняти на його весіллі місце, яке
зазвичай відводять для матері нареченого.
Місіс Томпсон, звісно, прийняла запрошення, і вгадайте, яку прикрасу вона одягла
на весілля?
На ній був старий браслет, і пахла вона
парфумами, які Тедді пам’ятає, що ними
пахла його мати в останнє Різдво, яке вони
провели разом. Вони міцно обійнялись,
і доктор Стодард шепнув їй на вухо: «Спасибі, місіс Томпсон, за те, що ви в мене вірили.
Величезне спасибі за те, що дали мені відчути, що я здатен на більше».
Місіс Томпсон, на очах якої виступили
сльози, набрала в груди повітря і сказала:
«Тедді, ти помиляєшся, насправді це ти показав мені, що я здатна на більше. Я не вміла
виховувати, поки не зустріла тебе».
Невідомий Автор
Розвесели сьогодні чиєсь серце…
пригадай, що, куди б не йшов і що б
не робив, ти матимеш можливість доторкнутися і змінити почуття якоїсь людини, постарайся, щоб ця зміна була позитивна.
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Фото facebook.com/zhurnal.Kana.

Вдумайтесь у ці слова!

«Ні» повинні заохочувати дітей
до контакту, а не до замкнутості
10 заповідей дисципліни від католицького
священника-монаха Бруно Ферреро
1. ДИСЦИПЛІНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ОЧЕЙ,
А НЕ З ВУХ. Нотації — ні до чого. Батьки ніколи не повинні забувати, що саме вони є взірцем
та дзеркалом тих вимог і тієї поведінки, котрої
вимагають від дітей.
2. ВОНА ПРОРОСТАЄ З ЧІТКО ВИРАЖЕНОЇ ЛЮБОВІ: вимагати багато може лише той,
хто багато дає. Будь-яке навчання, у тому числі
того, що можна, а що — ні, починається з турботи, завдяки якій діти вчаться довіряти, відчувати тепло та близькість до тих, хто їх оточує,
та прив’язуються до них.
3. Як і будь-яке навчання, ДИСЦИПЛІНА —
СПРАВА ТРИВАЛА, а не короткочасна. Ляпаси
та покарання — марні спроби знайти коротший
шлях. Необхідно збудувати «структуру», і розпочати варто з фундаменту. Батьки повинні використовувати кожну нагоду, аби виправляти дитину: «Я зупинятиму тебе кожного разу, аж поки
ти не навчишся зупинятися сам».
4. МАМА Й ТАТО ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ ЯК
КОМАНДА. А це можливо лише тоді, коли вони
люблять одне одного. Батьки, яким ніколи займатися дітьми, чинять так, бо їм ніколи займатися одне одним.
5. ДИСЦИПЛІНА — НЕ ВІЙНА. Тут не буває
ані переможців, ані переможених.
6. СПРАВЖНЯ ДИСЦИПЛІНА — ЗАПОБІЖНА: батьки повинні висловлюватися зрозуміло
та чітко, оскільки дисципліна — джерело надійності. Батьки повинні пояснити, чого очікують
від свого чада, та показати шляхи до цього. Треба хвалити добру поведінку, аби зовнішня дисципліна стала «радістю самодиципліни».
7. ДИСЦИПЛІНА — СПРАВА РОЗБУДОВИ
ТА НАВЧАННЯ (завжди треба ставити собі запитання: «Чого я навчаю своєю поведінкою?»).
Коли дитина росте, ЇЇ СЛІД ДОЛУЧАТИ ДО ДІАЛОГУ ТА ОБГОВОРЕНЬ. «Ні» повинні заохочувати дітей до контакту, а не до замкнутості.
Зазвичай, почувши «ні», діти питають: «чому?»
І вони мають право на відповідь. Батьки повинні
розвинути у собі вміння відрізняти потреби від

забаганок. З точки зору дитини, правила є обмеженнями, котрі викликають злість. Але з іншого
боку, це й огорожа, яка захищає та забезпечує
почуття надійності.
8. Ще один ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ПРАВИЛ
ПОЛЯГАЄ У ТОМУ, ЩО ВОНИ ДОПОМАГАЮТЬ
ДІТЯМ ВИРОСТИ СИЛЬНИМИ. Якщо батьки
виконують усі забаганки дітей, вони виростуть
слабкими та не вмітимуть протистояти життє-

“

Якщо батьки виконують усі
забаганки дітей, вони виростуть
слабкими та не вмітимуть
протистояти життєвим
розчаруванням. Позбавляти дітей
тимчасових труднощів — це все
одно що позбавити їх можливості
вирости сильними.

вим розчаруванням. Позбавляти дітей тимчасових труднощів — означає позбавити їх можливості вирости сильними.
9. ПРАВИЛА ДОПОМАГАЮТЬ ДІТЯМ РОЗВИВАТИ ЇХНІ ЗДІБНОСТІ. Дитина, котра потребує уваги чи іграшки, але мусить зачекати чи
відмовитись від цього, вчиться бути терплячою
та гнучкою, шукатиме альтернативи, якщо, звичайно ж, відмова була адекватною та не доводитиме дитину до відчаю.
10. ПРАВИЛА ЗАВЖДИ ПОВИННІ МАТИ НАСЛІДКИ. Важливо визначати ці наслідки логічно
і ще до того, як правила порушено. Якщо дитина
визнає правило справедливим, вона не повставатиме проти нього, коли батьки вимагатимуть
дотримуватися його.
Із книжки Бруно Ферреро «Ваші діти
мають лише вас. Тільки виховання змінить
світ».
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«На Трійцю посватався, а на Покров
одружився — значить, шлюб буде
довгим і щасливим»
5 цікавих фактів та 5 прикмет про Зелені свята
Фото із сайту cerkiew.net.pl.

пають їх по всій оселі, як ми встеляємо долівку лепехою.
5 ПРИКМЕТ ПРО ЗЕЛЕНІ СВЯТА

Лія ЛІС

ї«На
Трійцю
посватався,
а на Покров одружився — значить,
шлюб буде довгим і щасливим».
Добрим знаком вважалося засилати сватів саме у ці святкові дні.
їЩоб всілякі негаразди та хво-

ЗЕЛЕНЬ ЯК ОБЕРІГ

На П’ятидесятницю у храмах
відправляють святкові богослужіння, після яких освячують зелень,
а потім нею прикрашають домівки.
Особливою пошаною здавна користуються обереги, сплетені напередодні з лікарських трав, їх довго зберігають у світлицях біля ікон.

“

ТАБУ НА КУПАННЯ

Напередодні Трійці всі ретельно прибирають оселю, чепуряться
самі, бо протягом наступних трьох
днів працювати заборонено. Крім
того, в цей час, за народними переказами, не можна купатися в річці,
щоб не розбудити русалок, котрі
можуть затягнути на дно водойми.
ТАБУ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЮ

У день Зіслання Святого Духа,
як і на інші великі свята, не можна
нічого робити на городі, прибирати в домі, шити, прати, щось лагодити. Краще взагалі відмовитися
від фізичної праці.
РОДИНА ЗА СТОЛОМ

На Трійцю бажано зібратися
всією сім’єю за столом, в центрі
якого стоятиме букет із квітів та зілля. З нагоди Зелених свят господині у всі часи готували різні смачні страви та запрошували родичів.
Добре, коли всі зберуться разом
і побажають одне одному здоров’я
та довголіття.
ГОЛУБ — СИМВОЛ СВЯТА

В Україні символом Святого

У православних церквах з нагоди свята П’ятидесятниці відправляється одна
з найвеличніших служб у році, а на середину храмів виносять ікону «Свята Трійця».

Духа вважається білосніжний голуб, тож у деяких регіонах випікають печиво у вигляді цих птахів. У інших країнах Європи є свої

традиції та особливості, пов’язані
із цим празником. Наприклад,
в Італії символ свята — троянду —
розділяють на пелюстки та розси-

Щоб усілякі негаразди
та хвороби обходили
вас стороною, у день
Зіслання Святого
Духа треба подавати
щедру милостиню
і не відмовляти нікому
в допомозі.

роби обходили вас стороною,
у день Зіслання Святого Духа треба подавати щедру милостиню
і не відмовляти нікому в допомозі.
їНа Зелені свята дівчата плетуть вінки і пускають їх на воду.
Якщо вінок розпадеться — бажання не збудеться.
їЯкщо в ці дні вмитися ранковою росою, то молодість і врода
ніколи не покинуть.
їНа Трійцю проводили обряд
на любов: влаштовували святкове
застілля, запрошували сусідів і родичів, стіл застеляли скатертиною.
По обіді обрус не прали, а клали
на ніч під ліжко подружжя. Це мало
допомогти зміцнити любов та взаєморозуміння між чоловіком і дружиною. Після прання скатертиною
не користувалися до наступної
Трійці.

Які ще свята та пам’ятні дні будуть у червні
11 червня — Троїцька поминальна
субота. Молитимемося за рідних і близьких людей, які вже відійшли з цього земного життя у життя вічне, за полеглих
захисників нашої Батьківщини, новітніх
героїв, які віддали свої життя за свободу, незалежність, за право жити на своїй
землі.
12 червня — День Святої Трійці.

13 червня — День Святого Духа.
14 червня — Преподобного Агапія
Києво-Печерського, лікаря безвідплатного, в Ближніх печерах.
19 червня — Всіх святих.
20 червня — початок Петрового
посту, який триватиме 22 дні.
24 червня — апостолів Варфоломія
і Варнави.

26 червня вшановуватимемо пам’ять
Всіх святих землі Української, а також новомучеників та сповідників, які в Україні
та в інших землях у ХХ ст за Христа і православну віру постраждали.
28 червня згадуватимемо святителя
Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси.
Джерело: ПЦУ.
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Перон невідомості:
як війна привела до першої любові
Фото із сайту chitalnya.ru.

Ольга ЧОРНА

Закінчення. Початок на с.12
Коли Олег приїхав удруге, дівчина вирішила
познайомити його зі своєю ненькою. Наталка,
Тамарина матір, розпитувала хлопця про його
батьків. Почувши про їхні посади, тихо зітхнула.
Куди їй до них?
Коли Олег пішов, Тамара запитала:
– Як він тобі, мамо?
– Та начебто нічого, але…
– Що «але»?..
– Ми їм не рівня, доню.
– Ой, це все пережитки минулого.
– Життя покаже…
Тепер Олег запрошував Тамару в гості. Хотів
представити її своїм батькам. І запропонувати
руку й серце. Останнє мало стати сюрпризом
для коханої.
– Чи варто тобі їхати, дитино? – запитувала
Наталка. – Дорога далека. Візьми з собою Віту.
Ви ж подруги.
– Мамо, я не пропаду. Їду на декілька днів.
Тим паче місто мені знайоме.
Донька поїхала, а в Наталки тиснуло в грудях…
Олегові батьки зустріли дівчину холодно.
Навіть неприязно.
– Ти де ту простачку відкопав? – запитала
мати в Олега.
– Я кохаю її.
– Ну-ну…
Аби батьки не сумнівалися у його почуттях
та виборі, Олег подарував Тамарі перстеник і
запропонував стати його нареченою.
– Цього не буде, – тихо мовила його матір
чоловікові й вийшла з кімнати. Той пішов за
нею.
…Вранці у готельний номер, де зупинилася
Тамара, постукали. На порозі стояла Олегова
мати.
– Збирайся, – мовила, не привітавшись. –
Поїдеш додому. Скоро поїзд.
– У мене квиток не на сьогодні.
– Ось твій новий квиток. Поїдеш звідси і забудеш мого сина. Ти йому не наречена і не рівня. Втямила?
Тремтливими руками Тамара збирала свої
речі. Могла б упертися, залишитися. Але не хотіла скандалу. Вона ще вчора все зрозуміла.
Поїзд поволі рушив. Тамара не бачила, як
пероном біг Олег...
...Тамара берегла Олегів перстеник. Навіть, коли вийшла заміж. У неї чудова сім’я:
чоловік, двоє синів. Але десь глибоко в душі

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

Місячник
«Читанка для всіх»
www.volyn.com.ua

«Він повинен був написати, попросити вибачення, але не зробив цього, бо не
знайшов слів».

причаївся жаль. Подумки не раз поверталася до теплого міста над морем, до того, що не
збулося…
…Олег одружився з тією, що схвалили батьки. Вона народила йому доньку. Чи кохав дружину? Швидше поважав. Мав бізнес. На життя
не нарікав.
Уже став дідусем. Донька подарувала внучку. Лише смерть дружини затьмарила щастя.
Вони стояли на тротуарі, коли туди в’їхав на
автівці п’яний водій. Дружина загинула. А Олегові лікарі буквально зібрали руку. І ногу трохи
пошкодив.

“

…Олег одружився з тією,
що схвалили батьки. Вона
народила йому доньку. Чи кохав
дружину? Швидше поважав.

…Його місто ворог обстрілював дедалі
частіше. Зять – військовий. З перших днів на
фронті. Олег вирішив вивезти доньку з маленькою внучкою подалі від біди. Хотів їхати автівкою. Але передумав – потягом безпечніше.
…Він стояв на пероні й розгублено оглядався довкола. Підійшли волонтери, порадили, де
можна зупинитися на нічліг.
– Нам би помешкання винайняти, – відповів.

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
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Зареєстрована 31 серпня 2018 року.
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Йому сказали, що наразі потрібно відпочити, а потім зможе пошукати квартиру.
– Тату, що з тобою? – запитала донька.
– Нічого, просто… незвично...
Що мав сказати? Це – перон його минулого,
їхньої невідомості. Що в цьому місті живе жінка,
яку образили його рідні. Якій він повинен був
написати, попросити вибачення, але не зробив цього, бо не знайшов слів. Зрештою, він міг
вчинити наперекір батькам, бо кохав Тамару…
Виправдовував себе і розумів, що це виходить
нікчемно. Боягуз, зрадник…
…Олег винайняв житло. Показував доньці
з внучкою місто. А іноді сам бродив вулицями.
Не знав, живе досі тут Тамара чи ні. Адже багато тушешнього жіноцтва виїхало працювати за
кордон. А дехто тепер, під час війни, подався на
Захід.
Евакуація скидалася для Олега на злу насмішку долі. Він зупиняв погляд на жінках Тамариного віку. Хоча не знав, як вона зараз виглядає. Але очі… здавалося, він упізнав би їх серед
тисячі інших.
– Ти дуже змінився, тату, коли ми приїхали
сюди, – зауважила донька.
– Це все через війну…
Може, колись розповість доньці про своє
втрачене кохання із синіми очима. А поки що,
шукаючи серед людей свою давню згубу, рятується від сумних думок...
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Перон невідомості: як війна привела
до першої любові

Фото із сайту proza.ru.

Потяг тяжко зітхнув і зупинився
в західноукраїнському місті. Зітхнули й пасажири.
Дорога була довга й небезпечна. Навіть діти
плакали менше, ніж зазвичай. Здавалося, тривога
та мовчазність дорослих передалися малечі, й
вони не турбували смутних своїх рідних. Війна…
Ольга ЧОРНА

лег Павлович подумати
не міг, що доля через десятки років знову приведе його
в це місто. Приїздив сюди, коли був
парубком. Закохався у місцеву дівчину. У його місті вона відпрацьовувала практику. Русява красуня
з тоненьким станом і синіми очима. Хлопці з її групи співали: «Очі
синії-сині дала мати дівчині…».
— До тебе чужий залицяється.
Дивись, ще кавалера додому повезеш, — піджартовували одногрупники над Тамарою.
Вона й сама бачила, що той
хлопчисько вертиться біля неї.
— А він симпатичний, — з неприхованою заздрістю сказала подруга. — І одягається модно. Лови
своє щастя, Томко.
— Ти що, перегрілася під південним сонцем? Яке щастя? Покрутиться та й набридне.

О

Але Олег не здавався. Попри
Тамарине ігнорування, намагався налаштувати мости дружби.
І це йому врешті вдалося.
Вони зустрілися декілька ра-

“

Матері про кавалера
не зізналася. Вони
жили скромно. Мама
стала вдовою, коли
Тамара в садочок
ходила.

зів — практика вже підходила
до закінчення. Олег навчався
у виші. Тамара була молодшою
за хлопця на чотири роки. Їй здавалося, що це багато.
Олег писав листи. Як вона чекала звісток від нього! А згодом

:)):)):))
Заможня холостячка з двома кілограмами солі шукає нареченого з каністрою бензину.
:)):)):))
Мій дід говорив, що в школі є два важливі предмети: військова підготовка, щоб навчитися стріляти, та історія, щоб знати в кого стріляти!

«Мамо, я не пропаду. Я їду на декілька днів».

приїхав у гості. Зупинився в готелі. Тамара показала йому місто.
Щоправда, матері про кавалера
не зізналася. Вони жили скромно.
Мама стала вдовою, коли Тамара
в садочок ходила. Тож донька батька майже не пам’ятає. А в Олега
все було по-іншому. Син-одинак
заможних батьків. Ні, він не був
зазнайкуватим. Не ставився зверхньо ні до однокласників, ні до одногрупників. Мати, бувало, докоряла, що син надто м’який і водиться

СМІХОТЕРАПІЯ
Більше ніякої «Московської» ковбаси… Віднині
тільки «Чорнобаївська».
:)):)):))
Перебивати жінку можна тільки словами «люблю»,

не з тими. Бо в його найкращих
друзях був хлопець з простої сім’ї.
Тамара була справжньою, вважав Олег. Справжня краса, справжня усмішка, непідробна щирість… Тому й сподобалась. Олег
мріяв, як житимуть колись разом
із коханою в його теплому сонячному місті. Як спостерігатимуть
біля моря за заходом сонця. Як
залишатимуть на золотому піску
мініатюрні слідочки їхні діти…
Закінчення на с. 11

«куплю» і «так, я дурень».
:)):)):))
Чоловік до дружини вранці:
— Сьогодні цілу ніч по телевізору пожежу показували. Хамство!
— Пияк нещасний! Та ти всю ніч на камін дивився!

Колаж volyn.com.ua.
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