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Прапор на передову від козака Ганжі

Для художника-волонтера,
козака Лисянського полку
Черкаського обласного
козацького товариства
Українського Реєстрового
Козацтва Олега Ганжі
волонтерство стало змістом
життя. Його не лише манить,
його тягне в зону АТО. На
самісіньку передову козак
приїжджає систематично і не
з порожніми руками. У вигляді
волонтерської допомоги
він привозить захисникам
Вітчизни бойовий дух і
впевненість у перемозі. Чоловік
небагатослівний, але реально
робить багато.
«Що вмію, чим можу допомагаю
хлопцям в АТО», – говорить пан
Олег.
А може він багато і робить
багато. Своїми зусиллями та за
допомогою козацьких побратимів
-реєстрових козаків розробив,
виготовив і відвіз
у
зону
бойових дій 14 прапорів для
батальйонів і бригад Збройних Сил
України та Національної гвардії
України, які беруть безпосередню
участь у бойових діях. Також
козак розробив, виготовив і відвіз
нашим військовим шеврони та іншу
необхідну патріотичну атрибутику.
Українські бійці у Волновасі чи
Авдіївці волонтера вважають
своїм.
Ось нещодавно, перед Новим
роком, Олег привіз в Авдіївську
промзону великий прапор

розміром два на три метри.
«Упевнений, рано чи пізно,
Донбас знову буде повністю
українським. Ми переможемо.
Слава Україні!», – так коротко
прокоментував свою місію Олег
Ганжа.
«Прапор на фронті – особливий
символ, – говорить боєць ЗСУ
« К л и м » . – Для нас життєво
необхідна об’єднана Україна, а не
Донбас окремо, а решта території
окремо. За це стоїмо і будемо стояти!»
Благородний чин козака з
Лисянки, який мешкає в Києві,
вартий поваги і подяки. Незважаючи
ні на хворобу (нещодавно пан Олег
застудився), ні на втому, він все
одно їде в зону бойових дій, щоб
морально підтримати українських
воїнів, бо знає, як запалювати
серця і зміцнювати бойових дух
захисників України. Адже сам має
стійкий дух – козацький!
Зона бойових дій особлива. На
фоні передноворічно-різдвяних,
майже казкових, пейзажів стоять
вщент розбиті мінами та снарядами
будівлі, земля всипана рештками
боєприпасів різного калібру…
Попри задеклароване перемир’я,
повного припинення вогню тут
не буває. «Особливо гучно вночі:
сепаратисти постійно провокують,
пускаючи в хід гранатомети:
РПГ і «підствольники», − кажуть
військові.
Напередодні Міжнародного
дня волонтера Предстоятель
Української Православної Церкви

Київського Патріархату, Святійший
Патріарх Київський і всієї РусиУкраїни Філарет у своїй резиденції
в Києві зустрівся з командиром
72-ої окремої механізованої
Красноградсько-Київської
бригади, полковником Андрієм
Соколовим і волонтерами, які
допомагають військовослужбовцям
бригади.
Святійший освятив прапор
бригади і шеврони, які виготовив
козак Лисянського полку УРК
Олег Ганжа і які вже передані
бійцям 72-ої ОМБр на передову.
За заслуги перед Україною та
українським народом, проявлені
при проведенні АТО, Патріарх
Філарет нагородив командира 72ої окремої механізованої бригади,
полковника Андрія Соколова
медаллю «За жертовність і любов
до України». Таку ж нагороду
отримали волонтери – реєстровий
козак Олег Ганжа і Павло
Збінський, які постійно надають
допомогу бійцям 72-ої бригади.
На фото: Патріарх Київський
і всієї Руси-України Філарет,
командир 72-ої ОМБр
полковник Андрій Соколов,
волонтери Павло Збінській і
Олег Ганжа (зліва праворуч)
в резиденції Святійшого
Патріарха Філарета
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
Власний кореспондент «УК»
Фото прес-служби УПЦ КП

З новими
технологіями – до
нових злетів!
Наприкінці січня у Кіровоградській
льотній академії НАУ міста Кропивницький зібралися близько ста кращих команд
програмістів з усієї України з метою створення кращої комп’ютерної програми для
керування роботами, малими літальними
апаратами, створення синтезованої музики тощо.
Всеукраїнська громадська організація
«Українське Реєстрове Козацтво»
та
Інститут
проблем
штучного
інтелекту МОН і НАН України були
співорганізаторами цього форуму. У
складі журі конкурсу був директор
Інституту проблем штучного інтелекту
МОН і НАН України, член-кореспондент
Національної академії наук України, професор Анатолій Шевченко.
Переможцям конкурсу були вручені

призи від партнерів проекту, зокрема,
Nordic Game Resources, Game Industry
Conference, Quo Vadis, Casual Connect,
компанії «Велта», Благодійного фонду «Ельворті» і «Гідросила ГРУП»,
Кіровоградської філії «Приватбанк»,
агрофірм «Паліївська» і «Хлібодар»,
компанії Shtorm, кондитерської фабрики «Східні солодощі», компаній FGL і
Amazon, «Радій», «Воля», Onix, VCTService, Студії 200х300, Ubisoft, школи
бізнесу для дітей «Rainbow», тайм-клубу
«Берлога», школи програмування «Ш ++».
Кращі проекти були відзначені почесними грамотами Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва.
(Детальніше про подію читайте на стор. 12)

БОЙОВИЙ
ДУХ
ВОЛОНТЕРIВ

стор. 4-7, 10

ТАЛАНТИ
БЕРЕГИНI
КАТЕРИНИ

стор. 20-21

Рада Генеральної старшини ВГО УРК:
№ 19-24 (277-282) листопад-грудень 2016 р.

Яка краса: відродження країни!
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О. Олесь

курс на виховання молоді

За традицiєю, на свято Водохреща,
в Херсонi пройшла XXХII Рада
Генеральної старшини ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво».
У Радi взяли участь члени Ради
Генерально ї старшини ВГО УРК:
начальник Генерального штабу УРК,
Генерал Козацтва Сергiй Польовик,
Глава Адмiнiстрацiї Гетьмана УРК у
Пiвденному регiонi України, отаман
Херсонського обласного козацького
товариства УРК, Генерал Козацтва
Євгенiй Капленко, Глава Адмiнiстрацiї
Гетьмана УРК у Схiдному регiонi
Укра їни, Генерал Козацтва Юрiй
Пiсковацький, Головний отаман
Донецького обласного козацького
товариства УРК, полковник козацтва
Сергiй Мiхальков i голова комiсi ї
з етики та нагород Адмiнiстрацi ї
Гетьмана УРК у кра ї нах Балтi ї ,
Генерал Козацтва Михайло Кот.
Серед запрошених на раду були
заступник Гетьмана УРК, Генерал
Козацтва Савелiй Вашура, радник
Гетьмана УРК з питань духовного
вiдродження та мiжнацiональних
вiдносин в Українi, Генерал Козацтва
Генрих Яйлоян i радник Гетьмана
УРК у Приазовському регiонi УРК,
Генерал Козацтва Вiктор Чебанов.
Рада заслухала звіт Гетьмана УРК
Анатолія Шевченка про діяльність
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
за період з 17 вересня 2016 року по 19
січня 2017 року. У звіті Гетьман УРК
проаналізував діяльність обласних
козацьких товариств за цей період
та накреслив перспективи щодо
подальшої діяльності ВГО УРК в
умовах продовження військового
конфлікту на сході країни.
Отамани обласних козацьких
організацій ВГО УРК відзвітувалися
про виконання спільних рішень
Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво» (ВГО
УРК) та Всеукраїнської партії духовності
і патріотизму (ВПДП), прийнятих на
Конференції ВПДП і на Великій Раді
ВГО УРК 17 вересня 2016 року у Києві.
Рада вирішила доручити отаману
Херсонського обласного козацького
товариства УРК, полковнику козацтва

Олексію Рибакову розробити проект
структури виборчого штабу ВПДП та
відповідними наказами Генерального
штабу УРК затвердити на посади голів
обласних організацій ВПДП отаманів
(головних отаманів) Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво».
За пропозицією начальника
Генерального штабу УРК, Генерала
Козацтва Сергія Польовика було
вирішено доручити керівникам
партійних осередків ВПДП докладно
вивчити законодавчі акти, впорядкувати партійні реєстраційні документи,
а Генеральному штабу УРК – зробити
відповідні розсилки.
Учасники Ради розглянули пропозиції
про розподіл відповідальності та
закріплення обласних організацій

Генеральної старшини ВГО УРК із
започаткування постійно діючого
наукового семінару з напрямку
«Духовність і патріотизм».
У зв’язку з підписанням Угоди
про співпрацю та спільну діяльність
Товариства сприяння обороні України
(ТСОУ) і Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове
Козацтво», на Раді Генеральної старшини ВГО УРК було сформульовано
завдання козацьким осередкам ВГО
УРК у сфері духовно-патріотичного
виховання молоді. Прийнято
рішення про організацію в обласних
організаціях ВГО УРК спільних з
ТСОУ Центрів духовно-патріотичного
виховання молоді шляхом створення
на базі ТСОУ навчально-виховних
закладів із відповідною методичною,
педагогічною і матеріальною базою та

Члени Генеральної старшини Українського Реєстрового Козацтва (зліва праворуч):
Глава Адміністрації Гетьмана УРК у Південному регіоні України Євгеній Капленко,
отаман Донецького обласного козацького товариства УРК Сергій Міхальков, глава
Адміністрації Гетьмана УРК у Східному регіоні України Юрій Пісковацький, Гетьман
УРК Анатолій Шевченко, начальник Генерального штабу УРК Сергій Польовик

ВГО УРК за членами Ради Генеральної
старшини ВГО УРК.
Також було прийнято рішення задовольнити рапорт Генерала Козацтва
Олександра Нефьодкіна про його вихід
зі складу Ради Генеральної старшини
ВГО УРК та включення до складу
Ради Генеральної старшини ВГО УРК
Генерала Козацтва Віктора Чебанова.
На Раді було розглянуто результати
роботи в обласних організаціях ВГО
УРК щодо виконання рішення Ради

Глава Адміністрації Гетьмана УРК у Південному регіоні України Євгій Капленко,  ректор Херсонської академії неперервної освіти Анатолій Зубко, Гетьман УРК Анатолій
Шевченко, начальник Генерального штабу УРК Сергій Польовик (зліва праворуч) під
час зустрічі в Херсонській академії неперервної освіти

їх ефективного використання.
Члени Генеральної старшини ВГО
УРК заслухали доповідь отамана
Донецького обласного козацького
товариства УРК, полковника козацтва
Міхалькова Сергія Володимировича
про відзначення річниці відновлення
діяльності Донецького обласного
козацького товариства УРК і плани
козацької організації на перше півріччя
2017 року. Було вирішено відзначити
річницю відновлення діяльності
Донецького обласного козацького
товариства УРК святковими заходами
та відповідними наказами, святковим
універсалом і грамотами Гетьмана УРК.
У рамках обговорення питання
діяльності осередків ВГО УРК у
сфері духовно-патріотичного виховання української молоді, учасники
Ради обговорили Указ Президента
України «Про Стратегiю нацiональнопатрiотичного виховання дiтей та
молодi на 2016 - 2020 роки», в якому
йдеться про завдання на найближчу
перспективу, а саме: про виховання
громадянина-патріота України,

утвердження любові до Батьківщини,
духовності, моральності, шанобливого
ставлення до національних надбань
Українського народу, наслідування
найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність
України як з історичного минулого, так
і захисників, які сьогодні відстоюють
суверенітет та територіальну цілісність
держави у боротьбі із зовнішньою
агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та інститутів
громадянського суспільства у питаннях
національно-патріотичного виховання.
Також було взято до відома
Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 30 листопада 2016 р. №
898-р «Про затвердження плану заходiв
щодо нацiонально-патрiотичного виховання молодi на 2017 рiк».
З метою вшанування традицій
боротьби за незалежність і
соборність України та військової
звитяги захисників рідної землі,
творців національної державності,
тисячолітньої історії державотворення
нашого народу, визнання історичного
значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX
століття та утвердженням української
державності у формі Української
Народної Республіки, Української
Держави і Західноукраїнської Народної
Республіки, їх значення для відновлення
Україною незалежності у 1991 році,
утвердження історичної єдності земель,
консолідації суспільства, зміцнення
міжнародного авторитету України та у
зв’язку зі 100-річчям подій Української
революції 1917-1921 років, на основі
Указу Президента України «Про
заходи з вiдзначення 100-рiччя подiй
Української революцiї 1917 - 1921
рокiв» козацьким осередкам ВГО УРК
було рекомендовано взяти активну
участь у відзначенні пам’ятних дат і
вшануванні українських героїв періоду
Української революції 1917-1921 років.
Під час перебування в Херсоні,
Гетьман УРК Анатолій Шевченко
мав зустріч із ректором Херсонської
академії неперервної освіти, доктором
філософії, професором, академіком
Анатолієм Миколайовичем Зубком. У
ході зустрічі були обговорені питання
співробітництва ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» з цією академічною
установою, зокрема, у сфері духовного
виховання слухачів академії.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ

Звіт Всеукраїнської партії духовності і патріотизму
Всеукраїнська партія духовності і патріотизму створена у жовтні 2000 року.
Відповідно до статті 17 Закону про політичні партії в Україні», Координаційна рада
повідомляє, що дохід ВПДП за 2016 рік становить – 0, 00 грн, фінансові витрати за 2016 рік
складають – 0, 00 грн. ВПДП має власне майно вартістю – 0,00 грн. Партія заснована на
громадських засадах.
Головний бухгалтер ВПДП                                                                                               Михайлюк О.М.

Щоб бути багатим, не потрібно багатства
Блаженніший Святослав
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Церква Миколая-Чудотворця в Днiпрi
Нещодавно Гетьман Українського Реєстрового
Козацтва Анатолій Шевченко з робочою поїздкою
побував на славній Січеславській землі.
У Дніпрі пан Гетьман провів Козацьку раду серед
реєстрових козаків Дніпровського обласного козацького
товариства УРК, а також взяв участь у чині освячення
храму Святого Миколая, який провели Глава Української
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав і
владика Степан (Меньок), Екзарх Донецький.
Варто зазначити, що настоятелем новозведеного
храму є священик з Донецька отець Василь Пантелюк,
який багато років є мудрим духівником-наставником
для багатьох реєстрових козаків і берегинь.
На урочистому відкритті храму були присутні
козаки Дніпропетровського обласного козацького
товариства УРК на чолі з отаманом Кошмаєм Геннадієм
Володимировичем.

Глава Української ГрекоКатолицької
Церкви
Блаженніший
Святослав
19 грудня 2016 року в місті
Дніпро освятив новозбудований храм УГКЦ, присвячений Святому Миколаю
Чудотворцю.
У своїй проповіді до вірних
Предстоятель Церкви зауважив, що освячення цього храму є історичною подією.
«Хоча храм збудований у
чудовому гуцульському стилі,
але буде дверима до зцілення
для всіх мешканців цього південно-східного краю
України. Невипадково ми
його посвятили Святому Миколаю Чудотворцю. Бо цей
храм є невід’ємною частиною благодійної соціальної
місії служіння нашої Церкви на цих теренах. Цей храм
сьогодні отримає «Карітас»
Донецького екзархату», – сказав Блаженніший Святослав.
Говорячи про діяльність
благодійного
фонду
«Карітас»,
проповідник
сказав, що коли ми чуємо
сьогодні слова про блаженства, які проголошує
Iсус Христос, усі вони в
унікальний спосіб записані
в історії цієї благочинної
церковної організації.
«Скільки людей були голодними, але через «Карітас»
Донецького екзархату отримали можливість дістати
найнеобхідніші речі для свого існування. Скільки людей
тут, у новому осідку Донецького екзархату, отримали
можливість вилити свій жаль
і були почуті. Тут їхні сльози
були втерті.
Окремо
Глава
Церкви
відзначив
служіння
керівника
благодійного
фонду
«Карітас-Донецьк»
у Дніпрі. «Наш отець Василь Пантелюк, – зазначив
Блаженніший Святослав, –
поєднує в собі всі ті дари, усі

елементи, про які нині чуємо
в Христовому Євангелії,
які бачимо в особі Святого
Миколая. Скільки людей отримали звільнення від нечистих духів завдяки молитвам
отця Василя. Скільки голодних, скільки потребуючих,
скільки засмучених знайшли
в нього розуміння. А відтак
можна було допомогти в реальний, видимий спосіб тим,
хто потребував підтримки.
Тому ми можемо сьогодні
дякувати Господу Богу за те,
що сила благодаті Святого
Духа, яка колись виходила від
Нього, і сьогодні так щедро
роздається».
Предстоятель вважає, що
новоосвячений храм буде
ще одним інструментом,
як послужити всім тим, хто
шукає і потребує зцілення,
відновлення цілісності життя, здоров’я та особи.
«Сьогодні просимо Небесного Спасителя, аби кожен з нас
став добрим співпрацівником
у поширенні Божого Царства
на землі. Щоб кожен з нас, отримавши зцілення, міг його
роздавати іншим. Ми сьогодні
просимо у Святого Миколая,
аби всі люди, які так терплять,
особливо наші воїни, яким тут,
у Дніпрі, рятують життя, за молитвами святителя Миколая
Чудотворця через служіння у
Христовій Церкві могли отримати дар зцілення», – сказав
Глава УГКЦ.
«Коли ми сьогодні, – продовжив проповідник, –
вдивляємося в обличчя Христове, вдивляємося в образ і
служіння Святого Миколая,
бачимо, що ця благодать, це
служіння, яке вони хотіли
принести людині, не мають
жодних меж. Любов Божа не
має меж. Вона сильніша і за
мій гріх, і за моє невірство,
і за мою хворобу, і за мою
неміч. Ця любов і благодать
Божа не має меж, ані мовних,

ані етнічних, ані релігійних.
Тут Iсус Христос через слуг
у Своїй Церкві хоче послужити кожному потребуючому. Тут нікого не питають,
до якої Церкви ти ходиш,
яку релігію сповідуєш. Тут
бачать голодного, потребуючого, і цього вже достатньо,
щоб відкрити тій людині
доступ до Божої любові, до
зціляючої благодаті Духа
Святого».
«Нехай
християнське служіння ближньому
єднає всіх нас, різні Церкви і конфесії України. Нехай християнське служіння
ближньому стане сьогодні
новою
ідеєю
єднання
України. Нехай Святий
Миколай буде взірцем для
кожного з нас, аби сила
Божої любові могла дійти до
найвіддаленіших
куточків
нашого суспільства», – побажав Блаженніший Святослав
усім і кожному з нас.
Відтак владика Степан
(Меньок), Екзарх Донецький, який співслужив із
Блаженнішим Святославом,
відзначив, що йому приємно
бачити тут багато людських
облич, котрі приходили до
храму Святої Покрови в Донецьку. «Наче повертається
той час, коли ми могли разом
збиратися. Без храму ми не
маємо спільної молитви і не
маємо Євхаристії, яка нас усіх
об’єднує», – сказав єпископ.
У новозбудований храм з
Iталії привезли мощі Святого
Миколая, до яких вірні зможуть приклонитися.
Департамент iнформацiї
УГКЦ

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший
Святослав під час освяти новозбудованого
храму Святого Миколая- Чудотворця в Дніпрі

Настоятель храму Святого Миколая-Чудотворця в Дніпрі
отець Василь Пантелюк

Потягнулися віряни греко-католицької громади до новозведеного
храму Господнього
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Народ має право жити,
коли він має силу жити
М. Міхновський

Лишаються справжні
До Міжнародного дня волонтера

Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку відзначається
з 1985 року. Цього року на 40-й сесії Генеральна Асамблея ООН ухвалила таке рішення у
спеціальній резолюції.
У своїх щорічних посланнях з нагоди Міжнародного дня волонтерів Генеральний секретар
ООН високо оцінює роль і значення волонтерів незалежно від того, якою конкретно діяльністю
вони займаються. Генеральний секретар ООН також закликає уряди створювати більше
можливостей для добровольців в ім’я розвитку.
У зв’язку із подіями останніх трьох років, в Україні святкування цього дня набуло широкого
загалу, адже військові волонтери відіграють величезну роль у суспільстві сьогодні. Також, в
Україні дуже поширений волонтерський рух щодо допомоги онкохворим і дітям, позбавленим
батьківської турботи i мешканцям дитячих будинків.

23 листопада реєстрові
козаки Тернопільщини
привітали з Днем народження світлу людину,
лікаря, волонтера, жертводавця, справжнього козака

Дмитро Гайдуцький:
–Недоспані ночі,
постійний ризик, нервові
зриви, виснаження, розлука
з сім’єю протягом багатьох днів тощо... Але все

Отаман реєстрових козаків Тернопільщини Вячеслав Кізілов (на
передньому плані) не лише організатор, але й активний учасник
спортивних заходів

Олександра Леонідовича
Ковальчука. У дружній
обстановці представники Громадської
організації «Спілка бійців
та волонтерів АТО «Сила
України», Тернопільського
обласного козацького
товариства «Українське
Реєстрове Козацтво»,
капеланської служби УПЦ
КП, Благодійного фонду
«Вірую» за постійну допомогу капеланській службі,
вагомий внесок у створення та запуск проекту
«Козацька школа», нагородили Олександра Ковальчука
орденом «За волонтерську
діяльність «Сила України».
Представники фонду передали
унікальну барельєфно-тканеву
ікону Святого Шарбеля, виготовлену в Тернопільській
іконописній майстерні «АлеРу».
«Лише з молитвою і працею ми зможемо відродити і
побудувати козацьку школу,
в якій буде виховуватися
патріотична та національно
свідома молодь.

це перекриває одне слово
ВОЇНА з передової… Слово
ДЯКУЮ!
Тому, дякую вам, Люди з
великої букви, що ви Є! Що
ви наперекір усім негараздам
продовжуєте робити справу!
Що не втрачаєте надію і віру!
МИ НЕ ПIДВЕДЕМО!!
СЛАВА УКРАЇНI!
Олександр Варакута:
– Усім! Усім! Усім тим,
хто не є байдужими і завжди
приходить на допомогу тим,
хто в цьому має потребу –
ВЕЛИЧЕЗНА ВДЯЧНIСТЬ!!!
Саме вони і є справжніми
генераторами суспільства,
яке постійно потребує таких
ВОЛОНТЕРIВ, тим більше,
наше втомлене суспільство.
Завдяки самовідданості
кожного з вас, українське
військо стало обороноздатним і дієвим. На жаль, війна
в Україні не завдяки, а всупереч діям влади. Дякую вам,
мої рідні, за щоденну роботу!
«А волонтёры по ночам не
спят.
Не потому, что за день не

устали,
Они пакуют для ребят в
АТО,
Посылки, что за день
собрали...»
Вячеслав Кiзiлов, отаман
Тернопiльського обласного
козацького товариства УРК,
вiйськовий капелан:
– Військові священики
виконують свою місію –
тримають духовний кордон.
Пам`ятайте, що все це робимо
з любові.
Слава Україні!
Олексiй Левенець, отаман
Тернопiльського мiського
козацького товариства УРК:
– Крок з кроком, краплина
за краплиною ми тягнемо
лямку допомоги бійцям.
Всі навколо нас прагнуть
знищити Україну, її мову,
Віру, традиції. Тому дуже
важливо не втратити Віру,
людські якості, національну
ідентичність. Дякуємо Всім,
хто ще не здався, незважаючи на затяжну війну
зовні, внутрішнього ворога,
байдужість, і тому подібне.
Разом і тільки разом ми
здатні змінити проплачені
плани ворога, знищити
його щупальця в нашому
суспільстві. Нас стає все
менше, тому лишаються
тільки справжні. Дякуємо
колективу "Старої піцерії"
міста Тернополя за підтримку
бійців. Разом ми змогли
відправити нашим побратимам на передову подарунки
до Дня Святого Миколая.
Разом ми - сила! У єдності
– перемога!
Лицарi духу
З нагоди святкування
Дня Збройних Сил України
та Дня сухопутних військ
України у Тернопільському
міському центрі фізичного
здоров’я населення за
сприяння Тернопільського
обласного козацького
товариства УРК відбулося
спортивно-патріотичне свято
«Лицарі духу», в якому взяли
участь військовослужбовці
та реєстрові козаки
Тернопільщини. У змаганнях особисто взяв участь
очільник Тернопільського
обласного козацького товариства УРК Вячеслав Кізілов.
Надіємось, цей захід
приніс нашим учасникам
багато позитивних емоцій та
подарунків!!!
Підготувала
Галина КIЗIЛОВА,
берегиня УРК
м. Тернопіль

Олександра Ковальчука (праворуч) вітають реєстрові козаки та
представники ГО «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України»

Гуманітарну допомогу українським бійцям в зону АТО вантажать
волонтери – учні НВК № 32 м. Тернополя

Вячеслав Кізілов (крайній праворуч): «Разом ми – сила!»

Козацький отаман і військовий капелан отець Вячеслав Кізілов (другий праворуч) – духовний наставник бійців 44-ї артбригади ЗСУ

Батьківщина – це найширший розріст індивідуальності
як з погляду приймання, так і з погляду творення
Ю. Вассиян

«I 40-літровий
казан голубців!..»
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РАЗОМ МИ – СИЛА!

Краплинка за краплинкою
ми збираємо і передаємо на
Схід для наших захисників
маскувальні сітки, засоби
гігієни, крупи, консерви,
медикаменти. Велику і вагому
допомогу надають через
капеланів освітяни міста
Тернополя, до яких щиро

долучаються дитячі садочки,
школярі, діти. На перервах
між уроками діти сплели та
передали бійцям Збройних
Сил України та Національної
гвардії України на передову та
в зону АТО вже не один десяток метрів маскувальних сіток.
Велике й щире спасибі

5
висловлюємо всім небайдужим, хто постійно долучається
до організації волонтерської
допомоги, від капеланів та
бійців, які сьогодні на передових рубежах захищають
кордони нашої країни на
Сході.
Олексiй ЛЕВЕНЕЦЬ,
капелан, отаман
Тернопільського міського
козацького товариства УРК
м. Тернопіль

Хоча владні структури й запевняють, що наші бійці
на лінії фронту забезпечені всім необхідним, в тому
числі й продуктами харчування, однак прикарпатці
занепокоєні, чим і як харчуються захисники Вітчизни
в цей холодний, зимовий час. А тут ще й Різдвяні
свята, коли по-людяному привітні, по-християнськи
гостинні франківці не можуть залишатися осторонь
тих, хто потребує допомоги, як моральної, так і
матеріальної. Що не кажи, а бійці на фронті завжди
потребують і доброго слова, і смачної домашньої їжі.
Тим більше в морози, і тим більше в свята!
Тож козаки Iвано-Франківського обласного козацького
товариства УРК, згуртувавши навколо себе небайдужих
земляків із різних районів Прикарпаття, вирішили в
черговий раз зробити подарунок бійцям, які захищають
Східні рубежі нашої країни від російсько-сепаратистських
зайд. Серед тих, хто збирав продукти харчування – козаки й
берегині Українського Реєстрового Козацтва, священики,
родичі військовослужбовців, прості люди, які переживають
Отаман Тернопільського обласного козацького товариства УРК Вячеслав Кізілов (ліворуч) із волонтерами – учителями та школярами НВК №32 м. Тернополя

ВОЛОНТЕРСЬКИМИ ДОРОГАМИ

Старшина реєстровців Прикарпаття Володимир Карман, Михайло
Смачило, Інна Василів і Микола Пашинський (зліва праворуч)
готові до чергової відправки гуманітарної допомоги в зону АТО

за долю країни, а отже, i за кожного її захисника.
«На наш заклик, як і раніше, відгукнулося чимало охочих,
серед яких люди різного віку і різного соціального статусу.
Приносили нашим бійцям все, що могли, але приємно,
що це робилося щиро і за покликом серця, – розповідає
Глава Адміністрації Гетьмана УРК у Прикарпатському
регіоні, Головний отаман Iвано-Франківського обласного
козацького товариства УРК Михайло Смачило. –
Приносили сало, м’ясо, тушонку, макарони, чай, каву,
цукор, консервацію… Майже всі продукти домашнього
виробництва, а господині у нас, як ви знаєте, готувати
вміють. До речі, одна господиня на Щедрий вечір
наготувала й передала сорокалітровий казан голубців (з
умови повернення порожнього баняка, як ще називають
казан у народі)».
До благодійної місії долучилися священики різних
християнських конфесій: отець Михайло Бубнів – Генерал
Козацтва, отець Ярослав – настоятель храму Юди Тадея,
військовий капелан, полковник УРК, отець Олекса Куйбіда,
перший заступник Головного отамана Iвано-Франківського
обласного козацького товариства УРК Володимир Карман,
отаман Вовчинецького куреня УРК Микола Пашинський,
Голова Ради берегинь Iвано-Франківського обласного
козацького товариства УРК Iнна Василів та багато інших
козаків і берегинь.
Продукти та інші смаколики, вже готові до відправки нашим
бійцям на Схід України, освятив священик Української
Автокефальної православної церкви отець Василь.
За словами отамана реєстровців Прикарпаття Михайла
Смачила, чергову партію благодійної волонтерської
допомоги від прикарпатців отримають українські воїни,
які перебувають на передових позиціях у зоні військових
дій на Сході країни. «Цим ми ще раз хочемо показати
всім, що немає розриву між Сходом і Заходом країни.
Україна – єдина, і на цьому стоїмо», – упевнений очільник
реєстровців Прикарпаття.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Iвано-Франківськ
Фото Богдана Кузiва

З тринадцятого по
сімнадцяте грудня група
волонтерів із Лисянки: О.
Волошин, О. Проценко, В.
Койдан та полковий осавул Лисянського козацького
полку Черкаського обласного козацького товариства
УРК, майор УРК Олександр
Мовчан на двох вантажних
мікроавтобусах відправилася
в зону проведення АТО, щоб
доставити на передові позиції
українським бійцям чотири
тонни гуманітарної допомоги, зібраної на теренах
Лисянщини. Одна автівка з
зібраною допомогою нашим
бійцям взяла курс у Луганську
область, інша – з козаком
О. Мовчаном – у Донецьку.
Волонтери загалом проїхали
по лінії розмежування
428 кілометрів непростих
доріг: від Широкиного
до Майорська, побували в місцях, які сьогодні

називають «гарячими точками» – Авдіївці, Піщаному,
Павлополі, Старогнатівці,
Мар’їнці…
Знову 29 бійців з Лисянщини,
з різних військових частин
і підрозділів ЗСУ, особисто отримали продукти
харчування, теплий одяг,
взуття, медикаменти,
новорічні подарунки та
листи від рідних і вдячних

земляків. Після виконання
завдання, обидві волонтерські
бригади зустрілися в прифронтовому Бахмуті й дружно
відправилися додому, на
рідну Черкащину за новою
допомогою.
Саврадим СОНЬКО,
козак Лисянського полку УРК
смт Лисянка

Козак Лисянського полку УРК, волонтер Олександр Мовчан (крайній праворуч) з бойовими побратимами під час доставки чергового гуманітарного вантажу в зону бойових дій

Великий чин наших лицарів вчить вірності
ідеалам і умінню підпорядковуватись
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Росії Україну не знищити

ЛИСТ

Про значення інформаційного фронту, на якому Росія воює проти України, не маючи
змоги досягти свого збройним шляхом, у статті військового капелана, священика
Української Греко-Католицької Церкви Миколи Мединського.

Вітаю, браття!
Зібрався вам написати листа з метою
підтримки вашого бойового духу. Мені
36 років, звати Андрій. Служу Господу
і церкві – Українській Православній
Київського Патріархату.
За ці роки доводилось бачити багато
людського розпачу, але не болю війни,
хіба із засобів масової інформації.
Починаю писати від руки і без заготовок, що пошле на думку Господь,
думаю це зрозуміліше і тепліше.

Я хотів би поговорити на
тему, яка, здавалося б, сама
собою зрозуміла – про інформаційний
простір
України.
Розглянемо запитання: а яким
він повинен бути? Які програми
повинні лунати в інформаційному просторі: на телеканалах,
радіо; які матеріали надруковані в газетах, журналах і якою
мовою? Які пісні? Про що повинні говорити, що є важливим
для молодшого покоління, юнацтва? Iноді можна почути на теренах Центральної України, чи
навіть у західній частині: нічого
страшного, що я слухаю російську музику, нічого страшного,
що я іноді перемикаю приймач
на російські новини, однаково,
я – українець, всередині я ним
залишаюсь, і цей факт ніщо не
зможе зруйнувати, ніяка інформація ззовні.
Знаєте, я б хотів провести
паралель. Ми нещодавно повернулися зі Станиці Луганської, де встановлювали радіоточку для армійського радіо
«АрміяFM». Проект, з одного
боку, має підтримку Генштабу:
то є ініціатива Сергія Лисенка,
фронтового
документаліста,
підтримку фонду «Мир і ко»,
Мирослава Гая, нашої фронтової капеланії, за співпраці
з ЦСО (цивільне співробітництво), а через них – і з Генштабом. Але... Хто займається
цими питаннями, і яку потребу
в тому має місцеве населення?
Перш за все, такі встановлення інформаційних радіоточок
повинні робитися на рівні держави. А вони зараз робляться з
ініціативи та за підтримки волонтерів, які вкладають кошти,
витрачають свій час. Вони купляють, везуть, іноді з труднощами, але встановлюють обладнання. Це є позитивний бік
справи. Як це сприймає народ,
місцеве населення? От, мені
пригадується: підходять місцеві фермери, в одного з них на
підприємстві саме проходило
встановлення. Говорить: Боже,
як добре! А які канали буде показувати? Відповідаємо – це
радіо. О Боже, тільки радіо?
Як нам потрібне телебачення! Як нам, говорить, потрібне
українське телебачення, хоча б
що-небудь бачити, що робиться
в нас у державі. Можна, звичайно, зайти в інтернет, але не всі
мають таку можливість. У свою
чергу, через радіо і телебачення,
яке транслюється з російського
боку (росіянами та бойовиками
так званих ДНР-ЛНР), просто
відбувається формування світогляду тих людей. I це руйнує
український дух, пригашує ту
іскру української культури, котра відроджується.

Роздуми капелана

Але... Беззаперечно, багато
що робиться в цьому напрямку,
і втішають слова, наприклад,
того ж самого фермера, який
зауважує, що зараз, завдячуючи багатьом чинникам, місцеве
населення таки зрозуміло, що
таке Росія, зрозуміло, що таке
«руській мір». Люди починають розуміти, що там відбувається, вже упродовж століть,
руйнація, яка поширюється і
на український народ, і на інші
народи, землі котрих вони загарбали чи знищили.
Знаєте, мені там дуже сподобалася розмова з молодим
хлопчиною, років 25, якого
звуть Андрій. Він підійшов і
почав ставити запитання, не
даючи можливості дати відповідь. Почав говорити (а він
сам – психолог) про те, наскільки важливо, щоб людина чула і бачила те, що повинно формувати її світогляд, як
члена суспільства. Наскільки
важливо, щоб вона бачила і
чула те, що буде формувати її
як особистість. I це був місцевий молодий чоловік. Беззаперечно, дуже приємно, і це
вражає, що, навіть, не дивлячись на те, що наразі інформаційний простір заповнений, особливо там, на Сході,
російським продуктом, народ
просинається, шукає відповіді на важливі питання... Отже,
починає відроджуватися нація, відроджуватися, дійсно,
ота українська родина.
Я скажу так: завжди, упродовж
віків, ворог, не маючи можливості зруйнувати нас збройним
шляхом, намагався зруйнувати зсередини. Намагався сіяти
чвари, розбрат, непорозуміння, і, перш за все – виробити в
нас комплекс меншовартості та
неповноцінності. Якщо ми зануримося в історію нашого народу, його відносини з московською імперією (нехай, навіть,
і з якоюсь іншою, але в даному випадку мова йде саме про
московську), побачимо, наскільки московіти намагалися
зруйнувати українську культуру... Перш за все, вони руйнували, спалювали монастирі, де
друкувалася українська книжк а . Вони знищували або переманювали, купляючи провідних
мужів українського суспільства,
котрі могли формувати якусь
науку того часу. Т е ж с а м е в і д бувається і зараз. Те саме відбувається через російські новини, російське телебачення,
через російську пісню.
До мене підійшов там, у Станиці Луганській, один чоловік, котрий хотів просто поділитися, на його думку, гарною
піснею. Показав мені кліп. На

жаль, я не пам’ятаю прізвища виконавця, але... Український виконавець, колишній
афганець, виконує пісню серед військових. Що ви скажете? Це ж добре, це ж гарно,
сказав він мені. Відповідаю:
давайте, прослухаємо ще раз.
У пісні наголос робився на
братовбивчу війну, на втомленість від проливання крові.
Загальний психологічний стан
після прослухування тієї пісні
був депресивний, стан якогось
розпачу. Це неприпустимо для
воїна. Ми повинні говорити
воїнові – у пісні чи словами –
про те, наскільки священним
і величним є його обов’язок
воїна, який захищає свою землю, свій народ, свою державу.
Дух повинен підніматись вгору, а не спадати, це по-перше.
По-друге, в тій пісні, як я вже
сказав, робився наголос на
братовбивчій війні. Я перепрошую: коли сусідня державазлочинець приходить на землю і руйнує, вбиває – яка це
братовбивча війна? Коли я це
сказав, він відповів: але ж мої
друзі, з котрими я ріс, зараз по
той бік барикади. Завжди, коли
агресор, орда, за часів Середньовіччя, чи в пізніші часи,
приходили на нашу землю,
знаходилися ті, хто продавав
свою Батьківщину, своїх побратимів. Завжди знаходилися
яничари. Але то був не брат,
з яким я ріс. I боротьба з ним
була не братовбивчою війною.
Це були зрадники, які продавали своїх побратимів, свою
землю і свій народ. Це були
яничари і запроданці. I воїн
воював не з братом, а із загарбником, з імперією, захищаючи свою землю і свою державу.
Тому надзвичайно важливі такі
тонкі, з першого погляду, моменти. Чому, запитаєте ви? Та
тому, що вони формують думку суспільства. Вони формують
думку воїна, думку особистості. I від того, наскільки це все
буде прораховано, залежить,
наскільки потужне державотворче русло в українському
с у с п і л ь с т в і б у д е . А це залежить
від нас із вами. Це залежить, в
першу чергу, від того, що буде
лунати з наших радіоприймачів,
що наші люди будуть бачити і
чути з телеекранів, яку пресу
вони будуть читати, що будуть
бачити, заходячи на наші блоги в інтернеті й таке інше. Це
є складний процес, процес на
роки, але життєво необхідний.
Процес
духовно-патріотичновиховної роботи.
Микола МЕДИНСЬКИЙ,
капелан, священик УГКЦ

СВЯЩЕНИКА
НА ФРОНТ

Одна знайома, кореспондент нашої
подільської газети, сказала, що бійці
потроху втрачають мотивацію воювати
і віру в те, що вони роблять.
Хочу сказати і твердо вірю, що всі ті, хто,
можливо, читатиме й не погодиться, то
вибачте. Пишу скоріше на фронт не лист,
а записку, щоб не втомлювати.
Воювати вас вчити не треба, нагадувати,
що на вас чекають вдома рідні – не треба.
Ще додам, що я і волонтери, церква УПЦ
КП завжди і не пошепки молимося за вас
як за воїнів і захисників нашої держави.
Може у її структурі й приліпився до
крісла якийсь «кровосіся», то ви
знайте, що через таку велику жертву
матері-України терпіння в людей вже
немає. А взагалі, ми, простий народ,
вам вдячні, і, що найголовніше, вдячні
наші праотці (предки), які захищали
нашу землю від окупації і заповіли з
такими рубежами передати її своїм
дітям. Якщо народився десь такий
нащадок, що надумав торгувати тим,
що йому не належить – Бог йому суддя,
а правда за вами, бо ви – на своїй землі.
Вам прошу у свого Господа спокою,
впевненості, що ваше діло – праве.
Нехай Господь відвідає серце ваше і
сотворить трапезу, загоїть біль втрати
побратимів і пошле вам відчуття

великої нашої Української родини.
Схиляю з вдячністю голову перед
вашим подвигом, а перед Богом
схилімо коліна і серця, щоб почув нас,
захистив і зберіг серед бурхливого моря
тієї російської напасті.
Бережи вас Бог!
Протоієрей АНДРIЙ

Тільки вірність і слухняність творять передумови
успіху національної боротьби
С.Петлюра
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ТОРТ

А ЯК ЖИВЕТЬСЯ НА «НУЛI»
БОЙОВИМ ВОЛОНТЕРАМ?
Із перших вуст

Сьогодні все важче стає
бойовим волонтерам.
Важче з багатьох причин.
Дехто з волонтерів, котрі з
початком війни, на Сході
неньки-України, активно
працювали на допомогу
воїнам, зробили висновки,
що вже потреба в волонтерах
відпала (хибна думка), декого
доїли місцеві «дЄятЄлi» з
вічнокричущим гаслом «все
пропало»! і «ви на всьому
заробляєте», є і такі, котрі
пішли до влади, а з тієї висоти
нас їм вже не видно і в них в
житті вже «все хАрАшо»....
АЛЕ.... Хто б що не говорив
– йде війна! Війна, в якій
кожного дня гинуть українці!
Війна з країною, влада якої
весь час клялась і божилась
нам у вірності, а вчинила як
к…рва!
I саме з таких бойових
волонтерів почалося забезпечення ЗСУ та добровольчих
загонів. Зараз Збройні Сили
України – це могутня армія.
Такими Збройними Силами
як в Україні захоплюються
різні країни світу та бояться
недруги. Забезпечення ЗСУ
піднялося на багато щаблів
вгору: є техніка, зброя і т.д.
Є ще недопрацювання генштабу, ну і, звичайно, багато
випадків «кому війна, а кому
мати рідна».
Тому робота волонтера зараз
кардинально відрізняється
від того, що було 2014 року.
Раніше ми везли на Схід все,
що траплялося під руку, тепер
ми чітко знаємо, що саме і
куди саме потрібно везти. I
найголовніше в цьому те, що

в Україні мужньо воюють
ВОЇНИ –ДОБРОВОЛЬЦI!
Я розповім про воїнів УДА
(Українська Добровольча
Армія), або, як їх називають
за «порЄбрiком», УДАвів
Яроша.
Минулої волонтерської
поїздки на Схід я ночував у Мар’їнці, на бойових
позиціях у комбата «Тихого»
та його побратимів. Це була
«весела» нічка.
Справа в тому, що спав я в
тій же будівлі, з якої хлопці
півночі вели бій, тому, як ви
розумієте, слово «спав» –це
голосно сказано. Але не про
це....
Воїни УДА – це люди, котрі
свідомо, добровільно і безкорисливо пішли на фронт,
щоб захистити Україну від
московського окупанта. Це
чоловіки та жінки різного
віку з різних куточків
України і не тільки України.
Є Росіяни, так-так саме
Росіяни, з великої букви,
котрі розуміють, що їх влада
давно перейшла всі межі! Є
Грузини, Чеченці, Білоруси і
т.д... Є професійні військові,
а є люди, котрі ніколи до
вступу в УДА не брали в руки
зброю.
I найголовніше, я не бачив
в їхніх очах ані краплі страху!
Спілкуючись за горням чаю, в
будівлі, у яку дуже частенько
«прилітало», я відчував
спокій і повну безпеку.
Вразила злагодженість дій
воїнів-добровольців. Повне
розуміння наказів комбата
«Тихого». Всі завжди на
своєму місці і кожен чітко знає

свою роботу. Коли почався
більш сильний обстріл з боку
московських найманців, а
до їх позицій було не більше
150 метрів, хлопці, котрі
дрімали, без усяких наказів
піднялись, екіпірувались,
взяли «шайтан-трубу» (гранатомет) і пішли на бойові
позиції, щоб втихомирити
буйні голови «іхтамнЄтов»,
і їм це дуже швидко вдалось.
Декілька «подарунків» під
музику АСDC були вагомим
аргументом для припинення
вогню «захарастами».
Забезпечуються хлопці всім
необхідним завдяки знову
ж таки волонтерам, а тому
завжди є велика потреба в
чомусь, що треба «на вчора».
Їм нічого не дає держава, не
виплачує заробітню плату і
т.д...Тому все забезпечення
лежить на них самих і на нас
з вами.
Я впевнений, що майбутнє
в УДА є! Це – воїни, котрі
ніколи не підведуть і ніколи
не скажуть: я розчарувався!
Розчаруватись можна в
чому завгодно, але тільки
не в тому, від чого залежить
майбутнє твоїй близьких!
«У нас є один основний принцип, головна
мета – Суверенна Соборна
Українська Держава. До неї
йдемо неухильно. А шлях
наш – це шлях революційної
визвольної боротьби», –
наголошував провідник
Степан Бандера.
Слава Українським Воїнам!
Дмитро ГАЙДУЦЬКИЙ,
волонтер

Святковий торт на позиції
нуль у Мар’янці.
Напевне, найяскравіші
спогади та враження з
дитинства у кожного
з нас, це святкування,
а найтрепетніше, –
очікування власного дня
народження. Коли разом із
друзями чекали на батьків,
які урочисто виносили торт,
та, поставивши його на столі
перед іконою, промовляли
теплі слова привітань і
молитов. Для кращих дітей
матері-України, воїнів, що в
нелюдських умовах, у холоді
та під обстрілами захищають
батьківську землю, також
надзвичайно важливим є
відчуття родинного тепла.
Це надихає, надає сил та
сенсу нашій кровопролитній
жертві.
Побратим «Дрім», Яков’юк
Юрій із Рівненщини,
керівник медичного
підрозділу 18-го батальйону УДА (Українська
Добровольча Армія) – святкував свій День народження
у незвичній, фронтовій
обстановці. Цей вечір
закарбується, напевне, у
пам’яті не тільки самого
іменинника, але і всіх його
бойових побратимів, – вони,
немов дітлахи навколо святкового стола в дитинстві,
зібралися довкола ікони
«Богородиця Єднання».
Палає свічка… і, немов
«полум’я звитяги», зігріває
серця присутніх.
- Господи, благослови
іменинника, його родину та
весь наш Український народ.
Прийми нашу боротьбу як
жертву, в ім’я торжества
Божої правди на нашій
землі, – промовляю слова
молитви, що лине із наших
з воїнами вуст та сердець до
Господа під мелодію глухого
кавкання мін та зловісного
стрекотання ворожого
кулемета.
- Господи, тобі як
жертву ми приносимо і
нашу боротьбу, і наше
терпіння й нашу Перемогу.
Благослови нас, Господи,
– приєднується до молитви
капелан «Характерник»,
Борисов Олександр, пасторпротестант із Тернополя.
Немов справжні батьки,
звертаються до іменинника

командири:
- Нехай кожне наше
святкування сповнює наші
серця радістю та наснагою,
даючи нам, водночас, сили
наблизити найбільше свято
нашої Української нації.
Свято, про котре мріяли та
проливали свою кров наші
діди та прадіди. Це свято
торжества української ідеї
та української правди, –
звертається до іменинника,
тепло обійнявши,
Володимир Коваль.
- Вітаю друже…, – подаючи торта, коротко та
лаконічно, як притаманно
справжнім воїнам, вітає
іменинника бойовий комбат «Тихий», але в його
голосі – безмежна любов до
своїх бійців: у ньому і тепло
батька-командира, що цінує
кожного із них, і любов
фронтового побратима, який
завжди готовий підставити
своє плече.
- Найбільший подарунок
нашому воїну, це може бути
тільки наша Перемога, –
звертаюся до присутніх.
I всі разом даруємо
побратиму «Дріму»
спільну молитву «Вервиця
Перемоги». А ще
приємний подарунок,
не тільки імениннику,
але й усім присутнім, як
культурологічна програма
від відомого фронтового
документаліста та режисера
Сергія Лисенка, перегляд
документальних роликів
«Добровольці».
- Многая і благая літа…,
– немов рокіт козацьких
січових гармат, лунає із грудей козацтва сьогодення.
- За Україну, за її волю, за
честь і славу….за народ…–
вирвалося із грудей воїнів
на завершення! Відлуння
відбилося аж від Донбаських
териконів. Щоб дати
зрозуміти не лише окупантам, але й цілому світові
донести, за що ми боремось, і звідки у нас беруться
непереможні сили.
З нами Бог! З нами правда!
За нами - Україна!
Микола МЕДИНСЬКИЙ
(капелан ЗАЛIЗНЯК)
м. Мар’їнка
(зона проведення АТО)
Донеччина
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А козаки штурмують НЕБО

Перед нашою молоддю стоїть блискуче завдання —
стати батьками майбутнього своєї нації
О. Теліга

В осередках УРК

Завдяки вдалим призначенням, зробленим Гетьманом УРК Анатолієм Шевченком,
останнім часом активізувалася робота в деяких обласних козацьких товариствах ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво», де робота з розвитку козацького руху, виховання
молодих українців на засадах духовності й патріотизму йшла, м’яко кажучи, не на
належному рівні, а то й була відсутня взагалі.

Отаман Кіровоградського обласного козацького товариства УРК, полковник УРК Віталій Неділько від
імені реєстровців передає в бібліотеку госпіталю художню та духовну літературу

Скажімо, активно відновлюється козацький рух у прифронтових містах Донеччини.
Це пов’язано, насамперед, із
призначенням отаманом Донецького обласного козацького товариства УРК Сергія
Володимировича Міхалькова.
Варто відзначити, що цілком реальних, прагматичних
ознак набула робота Кіровоградського обласного козацького товариства УРК. У цьому
неабияка заслуга завідувача
кафедри інформаційних технологій Льотної академії
Національного авіаційного
університету, кандидата технічних наук, доцента Віталій Миколайовича Неділька,
якого нещодавно наказом
Гетьмана УРК було призначено на посаду отамана Кіровоградського обласного козацького товариства УРК.
«Для мене, як для викладача, який працює з молоддю, з
курсантами Льотної академії,
виховання майбутніх пілотів патріотичними й духовно

багатими людьми це справа
не нова, – говорить полковник УРК Віталій Неділько.
– Адже пілот, який везе на
борту літака пасажирів відповідає за їхні життя. Тому наші
вихованці мають бути відповідальними, організованими,
добре навченими, вимогливими, насамперед, до самих
себе. До цього ще можна додати, що сучасна молода людина, тим більше в час, коли в
країні триває справжня війна,
має бути патріотичною.
Умови навчання та форми
роботи з нашими курсантами відрізняються, скажімо,
від форм роботи зі студентами в цивільних навчальних
закладах, де заохочуються
творчість і демократія. У нашому випадку привалюють
військові принципи навчання
й виховання, бо саме в бездоганному виконанні завдань
і наказів полягає успіх такої
вкрай важливої, надзвичайно
відповідальної, високотехнологічної операції як авіапере-

везення громадян. У цьому є
багато спільного з методами
виховання, які застосовувалися в козаків, які, як відомо,
у першу чергу, були людьми
військовими. Тож, обласну
козацьку організацію реєстрових козаків будемо розбудовувати на базі Льотної
академії».
Символічно, що першу групу курсантів академії до козацької присяги привів Гетьман УРК Анатолій Шевченко.
Майбутні авіатори-козаки
одразу активно включилися
в громадську роботу Кропивницького. Нещодавно група
молодих реєстровців на чолі
з отаманом Віталієм Недільком відвідали бійців АТО, які
проходять курс лікування в
обласному госпіталі для ветеранів. Козаки зібрали та принесли до бібліотеки госпіталю
художню й духовну літературу, серед якої, зокрема, монографії доктора богослов’я
Анатолія Шевченка «Бог» і
«Христос», зібрали для захисників Вітчизни подарунки.
«Та найголовнішим для
наших поранених бійців,
звичайно ж, було живе спілкування. Військові були розчулені увагою до них з боку
молодих співвітчизників, які
небайдужі як до долі держави,
так і долі її захисників, – вважає полковник УРК Віталій
Неділько. – Думаю, що спілкування з воїнами, які брали

участь в АТО, принесе багато
користі і нашим курсантамкозакам.
I це далеко не разова патріотична акція: подібні зустрічі стануть постійними. Ми
схиляємося перед подвигом
воїнів АТО і пам’ятаємо тих,
хто загинув, захищаючи нашу
Вітчизну на Сході України.
Нашими силами в Льотній
академії створено музей, де
зібрана інформація про всіх
наших земляків, що полягли
на полях битв з російськосепаратистським загарбниками. На козацьке свято Покрови Пресвятої Богородиці
в Будинку культури «Авіатор»
Льотної академії Національного авіаційного університету
козаки-курсанти організували концерт. I патріотична робота в такому дусі продовжуватиметься».
У найближчих планах реєстровців з Кропивницька створення двох команд зі
швидкісних перегонів на безпілотниках. Одна з них, яку
представлятимуть виключно
курсанти нашої академії, матиме назву «Козацький ескадрон» і виступатиме під егідою
Українського Реєстрового Козацтва з логотипом цієї громадської організації.
«Це буде нашим внеском
у популяризацію козацького
руху в Україні загалом й Українського Реєстрового Козацтва, зокрема.

Курсанти Льотної академії НАУ серед пацієнтів госпіталю – українських бійців, які отримали поранення в зоні бойових дій на Сході України

До другої команди плануємо запросити активну молодь
з обласного центру, які, сподіваюся, братимуть участь і в
козацькому русі на теренах
нашої області. Команди будемо залучати до участі в міжнародному конкурсі зі створення комп’ютерних ігор, де ми
передбачаємо використання
притаманних лише українцям
козацьких елементів, символіки тощо», –розповів отаман
Кіровоградського обласного
козацького товариства УРК,
полковник УРК Віталій Неділько.

Реєстровці м. Кропивницький – майбутні авіатори з подарунками перед відвідинами захисників Вітчизни біля обласного госпіталю для
ветеранів війни

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Кропивницький

Не однострої і зброя воїна, а безстрашність, мужність,
хоробрість його, дух воїна – становлять силу армії
Д. Донцов
В осередках УРК
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СВЯТО СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ РЕЄСТРОВЦІ ТА СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ
Український воїн – значить козак, а якщо козак, то
i захисник Вітчизни. Восьмого грудня в дитячому садку
№ 166 «Діоскурія» відбулося свято, присвячене Дню
Збройних Сил України. Мета цього свята i формування у
дітей ціннісного ставлення до свого народу, Батьківщини,
держави, виховання у них духовності і патріотизму.
Почесних гостей свята, серед
яких були реєстрові козаки
на чолі з Головним отаманом Приазовського регіону
УРК, Генералом Козацтва
Володимиром Книшенком,
голова Сартанської селищної
ради Олександр Куркчи,
військові, представники цивільно-військової
адміністрації та освітнього
округу №8 міста Маріуполя,
на порозі дитячого освітнього
закладу привітно зустрічали
берегині Українського
Реєстрового Козацтва – педагоги дитячого козацького
куреня «Діоскурія».
Наставники козачат
провели міні-екскурсію по
дитячому садку, де гості з
великою цікавістю оглянули
виставку дитячої творчості під
назвою «Наші Захисники»,
підготовлену маленькими вихованцями «Діоскурії».
Перед початком свята всіх
присутніх гостей, серед яких
були і батьки діток, привітала
завідувач дошкільним закладом «Діоскурія», отаман
дитячо-юнацького козацького полку Сартанського
загальноосвітнього округу
УРК імені генерала Муравйова,
Генерал Козацтва Євгенія
Єрмоленко. Вона з вдячністю

козачатами гімну українських
козаків.
Багато позитивних емоцій та
веселого настрою подарували
наймолодші учасники цього
свята - вихованці молодших
груп - танком «Український
гопак», а «Гуцульський танок», у
виконанні дітей старшої групи,
відобразив особливості культури різних куточків України.
Приємне враження залишили маленькі україночки з
таночком «Дівочі викрутаси»,
прикрасив програму своєю
оригінальністю танок «Веселі
сороконіжки» у виконанні
дітей середніх груп. А наостанок козачата влаштували
яскравий і ритмічний флешмоб «Ми за Мир».
Численні глядачі дякували
маленьким талановитим
козачатам оплесками, які
переросли в бурхливі овації.
Головний отаман
Приазовського округу
УРК, Генерал Козацтва
Володимир Книшенко подякував дітям за їх талант
та любов до Батьківщини,
усьому колективу дитячого
козацького куреня «Діоскурія»
- за невтомність, наснагу та
професіоналізм. У свою
чергу, керівник освітнього
округу № 8 міста Маріуполя

Реєстрові козаки й берегині Приазовського округу УРК, почесні гості –
військовослужбовці ЗСУ з маленькими вихованцями «Діоскурії»

говорила про тих, хто присвятив своє життя служінню
Батьківщині, хто сьогодні
захищає державу, забезпечує
мир і спокій наших громадян
і побажала всім українським
військовослужбовцям успіхів,
натхнення і віри в силу власної
держави, надійного родинного
тилу, богатирського здоров’я та
звершення всіх мрій.
На святі, яке перетворилося на
театралізоване дійство, у виконанні
маленьких вихованців «Діоскурії»
звучали українські пісні, вірші та
виконувалися українські танки.
Вихованці дитячого козацького куреня з гордістю та повагою
привітали воїнів АТО. Щемним
моментом свята стало виконання

Л. Корона висловила всебічну
підтримку розвитку козацького руху на наступних етапах
навчання і виховання маленьких маріупольців.
Безперечно, найбажанішим
та найяскравішим моментом
свята для маленьких козачат
стало частування солодощамисмаколиками від голови
Сартанської селищної ради
Олександра Куркчи.
Катерина
КАРАБЕН-ФОРТУН,
власний кореспондент «УК»,
смт Сартана
Донецька область
Фото автора

Спостерігаючи за сучасними подіями, ми бачимо значні зміни не лише в політичних
уподобаннях, але й у повсякденному житті українців. Активізувалися різні рухи,
з’являються нові звичаї, змінюється організація побуту та відпочинку. За цих умов,
реєстрові козаки не повинні організовувати свої заходи, виходячи з догматичних
постулатів, а шукати нові форми спілкування з населенням, особливо з молоддю.
У Харкові більше 30 вишів, де
отримують освіту близько 300
тисяч студентів різних форм
навчання. Враховуючи це,
реєстровці шукають нові методи
спілкування зі студентською
молоддю, аби залучити їх до
козацького руху. Щороку
реєстрові козаки Харківщини
беруть участь у науково-практичнихконференціяхтаіншихзаходах,
що проводяться у вишах Харкова.
Цьому сприяє, насамперед,
діяльність Харківського науководослідного інституту козацтва,
а також – наявність наукових
ступенів у козаків Слобожанщини:
Юрія Валерійовича Журавльова,

здібностей студентської молоді
та забезпечення потреб у творчій
самореалізації, формування
активної життєвої і громадської
позиції, з ініціативи козаків
Немишлянського районного
козацького товариства ХОКТ
УРК, яке очолює полковник УРК
Юрій Єгоров, було організовано
та проведено квест «слідами
Святого Миколая».
Напередодні Великого свята
– Дня Святого Миколая –
Харківські реєстровці вирішили
провести цікавий захід: привітати
учнів ліцеїв міста зі святом і подарувати подарунки.
Однак, просто привітати

Переможцями стали хлопці
ліцею Радіоелектроніки,
які виграли сертифікат на
відвідування боулінг-клубу
для всієї команди. Друге місце
посіли учні Фармацевтичного
ліцею, отримавши в нагороду
також сертифікат на відвідування
боулінг-клубу, третя і четверта
команди були нагороджені
цінними подарунками.
Проте, за великим рахунком, переможцями стали всі
діти, бо залишилися задоволеними своєю участю у заході,
спілкуванням, подарунками, дізналися більше про
Українське Реєстрове Козацтво,

Реєстрові козаки Харківського обласного козацького товариства УРК на чолі з Генералом Козацтва Юрієм
Пісковацьким з учасниками святкового квесту

ЮріяГеоргійовичаПісковацького,
Михайла Львовича Дубровського
та інших.
Так, у к і н ц і 2 0 1 6 р о к у
реєстрові козаки Харківського
обласного козацького товариства УРК взяли участь у
роботі IХ симпозіуму з теми:
«Соціально-економічний
розвиток системи фінансів і
управління в інноваційному
середовищі: проблеми,
ефективність, перспективи»,
який проводився у Харківському
інституті фінансів. З доповідями
виступили провідні фахівці
й викладачі профільних
університетів Харкова, а також
– фінансових вишів Києва.
Реєстрові козаки Харківського
обласного козацького товариства для участі у симпозіумі
були запрошені ректоратом
інституту. Від козацького товариства всіх учасників привітав
отаман Харківського обласного
козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва Олександр
Федоряка. Цікаві доповіді представили студенти інституту,
серед яких і козак-реєстровець
Вадим Шатов.
День Святого Миколая в
Харковi
Реєстрові козаки
Слобожанщини останнім
часом все частіше використовують у своїй громадській
діяльності сучасні форми
організації дозвілля. З
метою створення умов для
популяризації національної
культурної спадщини, розвитку
інтелектуальних та творчих

було б нецікаво. Хотілося, щоб
діти запам’ятали цю подію
надовго. Так виникла ідея провести інтелектуальний квест
між десятьма командами учнів
ліцеїв Харкова.
Завдання полягало в наступному: капітан кожної команди
отримував конверт з підказками,
як знайти необхідну реєстраційну
точку в місті і поставити позначку
у реєстратора з фіксацією часу.
Заздалегідь був продуманий
маршрут, оскільки хотілося, щоб
учасники не просто пробігли від
точки до точки, а з користю і
цікаво провели час. Тому маршрут проходив по історичних
місцях старого центру Харкова
(адже Харків – це перша столиця України, і тут майже кожен
будинок має свою історію).
Командам потрібно було
знайти необхідну точку з
підказками, показати свої
знання про ту чи іншу
будівлю, крім цього, виконати
новорічне завдання: прочитати вірш Т. Г. Шевченка,
заспівати пісню, станцювати, продати надувну кульку
перехожим тощо. Команда,
яка прийде раніше за інші
у кінцеву точку, вважається
переможницею.
Було дуже цікаво, навіть
мороз 12 градусів не став перешкодою. Хлопці показали
справжній козацький характер.
Після естафети нагородою їм став
гарячий чай, а під час підведення
підсумків переможцям і призерам вручили подарунки та
заслужені нагороди.

і серйозно ставили питання про
те, як вступити до його лав.
Проведенню заходу активно
сприяла адміністрація
Харківського коледжу
будівництва, архітектури та
дизайну. Урочисте нагородження переможців відбулося
на базі коледжу. Переможці
отримали цінні призи та
козацькі грамоти. Почесним
гостем заходу був Глава
Адміністрації Гетьмана УРК
у Східному регіоні України,
Генерал Козацтва Юрій
Пісковацький, який провів
церемонію нагородження.
«Коли бачиш блиск у дитячих очах, небайдужість з
приводу того, що відбувається
навколо і щире бажання щось
змінити на краще, розумієш,
що все в нашій Україні буде
добре, адже майбутнє країни,
в якій живуть ці діти, залежить багато в чому від них, а
вони – справжні патріоти своєї
батьківщини.
I тому козацтво сьогодні бере
активну участь у вихованні
підростаючого покоління,
ґрунтуючись на засадах
духовності і патріотизму, як
основоположних принципах
державності», - говорить
Глава Адміністрації Гетьмана
УРК у Східному регіоні
України, Генерал Козацтва
Юрій Пісковацький.
Дмитро ФЕДОРЯКА,
козак УРК
м. Харків
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Дорога вгору – то не для всіх. Іти так важко – спинитись гріх.
Нелегка ноша – кінець не скоро, така вже доля – дороги вгору
А. Панчишин

В осередках УРК

НОВИЙ РIК ВОЛОНТЕРА
"Останнiiй тиждень минулого
року в мене був дуже насичений.
Не тому, що на носi Новий рiк i
треба бiгати по магазинах з висунутим язиком та змiтати все, що залишилось на полицях магазинiв, а
тому, що скоро Рiздво! Рiздво у наших захисникiв! Рiздво не пiд звуки феєрверкiв та пiтард, а Рiздво
пiд свист куль, пiд завивання мiн,
пiд ревiння «градiв»! Тому наша волонтерська команда це Рiздво буде
святкувати разом iз нашими захисниками. Одразу пiсля великого свята, нi, не Нового року, а пiсля святкування Дня народження Степана
Андрiйовича Бандери, ми вирушаємо
на вiйну. Свято Рiздва Христового

повинно бути i в бiйцiв! Тому, хто чим
займався, а я їздив, збирав, шукав,
вантажив та пакував…", – говорить
бойовий волонтер Дмитро Гайдуцький.
Хочу подякувати усім Людям з
великої букви за надану допомогу
бійцям! Їх багато і це тішить! Дякую
громаді сіл Дарахів та Хмелівка! Дякую Iгорю та Михайлу Апостолам за
постійну підтримку! Дякую братам
з ГО «Схід і Захід – Єдині» за дуже
смачні та лікувальні продукти! Василю Коньку – за «МЕД». Дякую
Христині Яворській та її команді.
Христина – добра дочка свого батька Володимира і вміло продовжує
його справи! Дякую своїм побратимам, котрі вперто продовжують

працювати, коли здається, що це
вже нереально!Дякую педагогічному
колективу рідної 7-ої школи міста
Тернополя за смаколики та маскувальну сітку! Дякую дівчатам з 1-го
училища за чудові малюнки та теплі
шкарпетки! Дякую капеланам та Благодійному фонду «Вірую!» за допомогу! Дякую усім друзям за те, що вони є!
Перемога над московською ордою
за нами!
НОВА РАДIСТЬ СТАЛА!
За доброю традицією зі сходом
першої зірки однією великою родиною у солдатській їдальні зібралися
військовослужбовці артилерійської
бригади, представники обласної вла-

Отаман Тернопільських реєстровців Вячеслав Кізілов (крайній праворуч),  волонтер Дмитро Гайдуцький (крайній ліворуч) і
молоді волонтери Тернополя з подарунком для земляків, які захищають східні рубежі нашої країни

Артисти Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка заколядувати
військовослужбовцям 44-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України

ди та священики. Зійшлися, аби разом щиро помолитися та скуштувати
головну страву цього вечора – кутю.
Багатий та різноманітний цього разу
виявився стіл. Були і основні наїдки: борщ, риба, вареники, картопля,
узвар, грибна юшка. Були й цукерки,
солодощі, фрукти. Кухарі в їдальні,
командири та солдати, усі долучилися, щоб все вийшло гарно, смачно,
по-домашньому. Що й казати, повійськовому дружня атмосфера супроводжувала вечір. Iз теплими словами до солдатів звернувся перший
заступник голови Тернопільської
облдержадміністрації Юрій Юрик.
Він побажав армійцям цілий рік зберігати в серці українські традиції та
жити за усіма правилами християнина-захисника держави. Військовий капелан, товариш та духовний
наставник артилеристів Вячеслав
Кізілов освятив вечерю та у спільній молитві благословив солдатів на
мир, добрі помисли й відданість своїй
країні. За словами тимчасово виконуючого обов’язки командира артилерійської бригади полковника В.В.
Козловця, Свят-вечір – це особлива
подія в житті військової частини, адже
щороку під час такої вечері ми бачимо
за одним столом одну українську військову сім’ю. Повечерявши, з добрими
думками та любов’ю в серці, віншуємо
усіх: Христос народився !!!

ЩЕДРИЙ ВЕЧIР!
Як і на Святвечір, цього дня готують
вечерю, яку в народі величають Щедрою, тому що страви цього вечора не є
пісними: тут на столі і ковбаси, і канапки, усе що приготували господині. Щойно солдати розмістились за столами,
як у вікнах зазвучала голосиста коляда.
Ой, господар, господаречку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нiчого в хатi не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
- Хто це, що за гості завітали увечері ?
- Заходьте, дорогі колядники, – звучить голос з іншого кінця зали.
– Чим хата багата, тим вам і рада.
Як виявилось, цілий колектив народних та заслужених артистів України Тернопільського академічного
обласного драматичного театру імені
Тараса Шевченка прийшов заколядувати
військовослужбовцям окремої артилерійської бригади. А разом з ними завітали
з віншуваннями голова Тернопільської
обласної адміністрації Степан Барна та
керівники управлінь ОДА. Звучали привітання, у солдатській їдальні панувала
родинна, тепла атмосфера. Військовий капелан, отець Вячеслав благословив таку
вечерю у великій дружній сім’ї, адже, щоб
зібрались разом, ще й в такому складі – це
подія значима. Ніхто не вибирав, де краще
сісти. Поміж солдатів були й цивільні, були
колядники, сиділи поруч командири. Ще
довго по вечері обмінювались думками з
приводу різдвяних свят, запитували про
солдатські будні, цікавилися про потреби.
Під час загальної світлини домовились, що
наступні заходи будуть насичені й цікаві, бо
прийдешній календарний рік попереду, а
це означає, що співпраця обласної влади
та військових не втрачає сили.
Сторінку підготувала
Галина КIЗIЛОВА,
берегиня УРК
м. Тернопіль
Фото прес-служби
Тернопiльського ОКТ УРК
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І убив у серці тишу, розпанахав спокій –
Я стою і вітром дишу на землі широкій!
В. Симоненко
Свята

НА СВЯТОГО МИКОЛАЯ

У світле свято Святого Миколая Чудотворця, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці селища Сартана,
що поблизу Маріуполя, відбулася знаменна подія – урочиста посвята в козачата, лелі та берегині
Українського Реєстрового Козацтва вихованців, учнів і викладачів загальноосвітнього округу №8 міста
Маріуполя.
На церемонії посвяти були присутні отамани Українського Реєстрового Козацтва Приазовського
регіону УРК, секретар Сартанської селищної ради Юлія Онищенко, заступник селищного голови
Сартани Анатолій Богадиця, педагоги навчальних закладів і батьки вихованців.

Юні козачата й берегині давали першу в
своєму житті клятву, осіняючи себе хресним
знаменням, цілуючи хрест і святі образи
Богородиці та Спасителя. Того пам’ятного
для них дня, вони вперше в житті присягнули на вірність Господу Богу, українському
народу та реєстровому козацтву.
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КОЛЯДА У КРАМАТОРСЬКУ

У прифронтовому Краматорську козацька молодь колядувала реєстровим козакам Донеччини.
I це дуже символічно, адже молоді краматорчани, які в
своєму житті були свідками трагічних моментів окупації
свого рідного міста російськими сепаратистами, знають
ціну свободи і пишаються правом на вільне висловлення
думки і приналежністю до великого українського народу, бо
вважають себе українцями, а Донбас - невід'ємною частиною
України, а такі поняття як духовність і патріотизм стали для
них пріоритетними. А оскільки вони себе вважають україн-

і "миколайчиків", спечених берегинями
Українського Реєстрового Козацтва
дошкільного закладу «Діоскурія», де вже
кілька років успішно діє дитячий козацький
курінь під орудою Генерала Козацтва Євгенії
Єрмоленко.
Представники кращого провайдера

Колядники разом із Головним отаманом Донецького обласного
козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва, полковником козацтва  Сергієм Міхальковим (у центрі)

цями, а Донбас невід’ємною його частиною, такі поняття як
духовність і патріотизм вважають для себе пріоритетними.
У духовному та патріотичному зростанні їм сприяють досвідчені наставники – козаки Донецького обласного козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва.
Вiктор Власов, власкор «УК»
Донецька область

ЗА ДУХОВНІСТЬ І ПАТРІОТИЗМ

До козачат та їхніх наставників звертається отаман Приазовського козацького округу УРК, Генерал
Козацтва Володимир Книшенко

«Символічно, що це сталося у величне,
чудове свято – Святого Миколая Чудотворця.
Приємно було спостерігати, як дитячі душі
наповнювалися аурою чистоти та любові.
В очах дітвори палали наповнені добротою
вогники, а щирі зізнання про їхні наміри
вселяли в дорослих надію та впевненість

Маріуполя – «ФОРМАТ» разом із
реєстровими козаками Приазов’я вручили
солодкі подарунки дітям, які вступили до лав
Українського Реєстрового Козацтва. Також
у цей святковий день були вручені подарунки учням ЗОШ № 57 міста Маріуполя та
козачатам Народного ансамблю народного

У Заліщицькому районі Тернопільської області козацький рух набув широкої підтримки серед людей різного віку.
У лавах Українського Реєстрового Козацтва учні та вчителі
шкіл, громадські активісти. А духовно їх об’єднують місцеві священики, серед них і козацький військовий капелан,
Генерал Козацтва Михайло Бубнів – митрофорний протоієрей, настоятель храму «Покладання Чесного поясу Пресвятої
Богородиці» села Поділля, декан Заліщицького району.
За заслуги в розбудові козацького руху в краї, активну
волонтерську діяльність і патріотизм, напередодні великого свята Різдва Христового, отець Михайло Бубнів

Ольга Полева, Володимир Карман, отець Михайло Бубнів,
Микола Пашинський і Василь Крамарчук (зліва праворуч) у храмі
«Покладання Чесного поясу Пресвятої Богородиці»

Реєстрові козаки й берегині  Приазовського козацького округу УРК на чолі з Генералами Козацтва
Володимиром Книшенком і Євгенією Єрмоленко з козачатами в храмі Святого Миколая Чудотворця
селища Сартана

у завтрашньому дні. Заради цього і варто
жити!!!», – говорить отаман Приазовського
округу УРК, Генерал Козацтва Володимир
Книшенко.
По закінченні заходу всім козачатам були
вручені «Козацькі універсали», солодкі
подарунки від Сартанської селищної ради
та ради підприємців «Єдність», а також усі
присутні у храмі діти отримали "янголят"

танцю «Первоцвіт», який очолює отаман
Кальміуського полку УРК, Генерал Козацтва
Олександр Білоконь.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»
смт Сартана
Донецька область
Фото автора

удостоєний козацького ордена «Семена Височана».
Відзнакою Українського Реєстрового Козацтва орденом
«Срібний козацький хрест» II ступеня нагороджено старшу сестру храму «Покладання Чесного поясу Пресвятої
Богородиці» Ольгу Степанівну Полеву та паламаря храму
«Покладання Чесного поясу Пресвятої Богородиці» Василя Мефодійовича Крамарчука.
Від імені Героя Козацтва, Глави Адміністрації Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України, Генерала
Козацтва Михайла Смачила нагороди служителям церкви вручили перший заступник Головного отамана IваноФранківського обласного козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва Володимир Карман і отаман Вовчинецького куреня УРК, полковник УРК Микола Пашинський.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент "УК"
Тернопільська область

Зрушити націю мусить її ж еліта
Я. Стецько
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Наука й козацтво – на службі України!
Вперше в Україні прийнято рішення про створення бойового підрозділу кібернетичної розвідки
в зоні проведення АТО із застосуванням малої авіації та новітніх ІТ-технологій. Нещодавно з
цього приводу було підписано Меморандум про співпрацю у цій сфері між керівництвом ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» та адміністрацією Кіровоградської льотної академії НАУ.
Вже з початку цього року розпочалася підготовка операторів безпілотних літальних апаратів.
У рамках цього проекту в місті Кропивницький, у Кіровоградській льотній академії
Національного авіаційного університету України відбувся Всесвітній конкурс з програмування
комп’ютерних ігор Global Game Jam Ukraine. Ініціаторами та організаторами заходу виступили
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», фахівці та студенти академії, які є членами цієї
громадської організації. Надзвичайно приємно, що цього року конкурс відбувався за підтримки
Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Global Game Jam – це найбільший міжнародний хакатон, який охопив вже 101 країну світу. В
Україні цей конкурс відбувається вдруге. Як минулого, так і цього разу, єдина локація в Україні
створена у м. Кропивницький у Кіровоградській льотній академії НАУ. Із 705 локацій світу наша
входить у 50-ку за кількістю учасників.
Кожен рік десятки тисяч ентузіастів та професіоналів ігробудівництва збираються разом, щоб
провести вихідні в атмосфері творчості та співпраці. На початку хакатону оголошується тема, і
за наступні 48 годин командам необхідно розробити гру, яка б відповідала даній темі.

Заступник голови журі, професор Анатолій Шевченко (на передньому плані) уважно знайомиться з результатами роботи однієї
із команд-учасниць конкурсу

«Як член журі, я уважно познайомився з розробками,
представленими на конкурсі
його учасниками. Дуже
приємно, що в заході взяло
участь багато талановитої
молоді,
які
представили серйозні технологічні
розробки, – говорить директор Iнституту проблем
штучного інтелекту НАН
і МОН України, Гетьман
Українського Реєстрового
Козацтва Анатолій Шевченко. – Доопрацювавши,
їх можна буде використовувати в науці, виробництві,
оборонній сфері тощо.
А головне, цей захід об’єднує
майбутню
еліту
наших
інформатиків, особливо в такий скрутний для нашої держави час, спонукає майбутніх
кібернетиків, програмістів

створювати
новітні
IТтехнології,
а
відчуття
приналежності до великої
справи виховує духовність
і патріотизм. Подібні IТфоруми допомагають, деякою
мірою,
вирішити
завдання, поставлені перед нами Національною
академією наук України
– створити комп’ютер зі
штучним інтелектом, машину, яка б самостійно,
без програміста, могла
вирішувати завдання при
неповній інформації. I
сьогодні реєстрові козаки,
окрім захисту нашої держави, виховання духовності й
патріотизму, торують новий
вид діяльності – розвиток
інформаційних технологій.
Упевнений, що саме за
новітніми інформаційними

технологіями і за такими талановитими дітьми – учасниками локації в Кропивницькому
– майбутнє нашої держави».
«Льотна
академія
та
реєстрове козацтво вперше
в партнерстві проводять цей
захід, – розповідає завідувач
кафедри
інформаційних
технологій Кіровоградської
льотної академії НАУ, отаман Кіровоградського обласного козацького товариства УРК Віталій Неділько,
– правильно сказав Анатолій
Iванович Шевченко, що
сьогодні козацтво без шаблі,
але озброєне інтелектом.
Ми надаємо великого значення цьому заходу, адже
він об’єднує найсильніших,
дає змогу оцінити свої
можливості, будувати нові
плани і, врешті, їх досягати».
«На наших очах, на очах
всього світу створюється IТспівдружність, бо інформація
про захід передається багатьма каналами в усі куточки
планети. Наш захід – це

Директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, професор Анатолій Шевченко (ліворуч) та начальник Кіровоградської льотної академії НАУ, професор Сергій Неділько після
підписання Меморандуму про співпрацю

В українській локації Всесвітнього конкурсу з програмування комп’ютерних ігор Global Game Jam
Ukraine в м. Кропивницький взяли участь більше ста найкращих молодих програмістів України

визнання значної кількості
фахівців в Україні, які розроблюють
комп’ютерні
ігри. Також, це згуртування
наших програмістів, представлення України в світі як
IТ-держави та спосіб залучення потенційних інвесторів
до розробок і впровадження
новітніх технологій у виробничу сферу. Доля розробок залежатиме від їх висвітлення у
засобах масової інформації та
в соціальних мережах. Якщо
ж інвестори зацікавляться,
то це буде тим стартапом,
який завоює весь світ», –
підсумував професор Сергій

Неділько.
Під час ділової зустрічі, директор Iнституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН
України, професор Анатолій
Шевченко та начальник
Кіровоградської
льотної
академії НАУ, професор
Сергій Неділько провели
переговори та підписали
Меморандум про співпрацю
у галузі малої авіації та IТтехнологій.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ

Ті кулі і досі в мені, сьогодні їх серцем відчув.
Так, я дитиною був на війні! Був!
Л. Талалай
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ОНУК ВЕЛИКОГО КАМЕНЯРА
Гетьман Українського Реєстрового Козацтва Анатолій Шевченко та начальник Генерального штабу ВГО УРК, Генерал Козацтва Сергій Польовик відвідали, в його київській оселі, рідного внука великого Каменяра Роланда Тарасовича Франка.
Науковець (кандидат технічних наук), дипломат, громадський діяч, Роланд Тарасович
Франко сьогодні є активним популяризатором творчості Iвана Франка і духовним продовжувачем дідової справи. Великий патріот України.
За вагомий внесок у відродження духовних і патріотичних традицій українського козацтва, значні досягнення у діяльності на благо українського народу, популяризацію
козацького руху в Україні, керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
рішенням Генерального штабу ВГО УРК та наказом Гетьмана УРК, популяризатор творчості видатного українського письменника I.Я. Франка, український учений-інженер, дипломат, громадський діяч ФРАНКО РОЛАНД ТАРАСОВИЧ нагороджений відзнакою Українського Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест» II ступеня.
Прес-служба УРК

Заступник Гетьмана УРК, генерал-полковник УРК Володимир Саратовський, нащадок Івана Франка Роланд Тарасович Франко та
очільник УРК Анатолій Шевченко (зліва праворуч) під час вручення
нагороди

Загартовані в боях

Вони не відступлять!
На військово-тренувальній базі, що знаходиться під Києвом, проходили військову підготовку
бійці добровольчого полку спеціального призначення «Миротворець» МВС України, серед яких
багато козаків Українського Реєстрового Козацтва.
Нещодавно цей бойовий підрозділ відвідали Гетьман УРК Анатолій Шевченко і начальник
Генерального штабу УРК Сергій Польовик. Вони зустрілися з командуванням полку та обговорили
питання співпраці між ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та полком «Миротворець».
На території бази споруджено пам’ятник добровольцям батальйонів «Миротворець» і
«Торнадо», які загинули, захищаючи народ України. Очільники реєстровців вшанували пам’ять
воїнів-героїв.
поліції Юрій Шершньов. –
Полк сформовано виключ- українських військ.
«Потім нам було наказано Вони пройшли все: бої, отоно з добровольців, за плечима
яких Горлівка, Авдіївка, Ща- залишити позиції… Під час чення, полон, всі тяготи цієї
стя, Iловайськ. Основа полку виходу так званим «зеленим війни. У кожному підрозділі
– бійці батальйону «Миро- коридором» 10 наших бійців полку є поранені і, на жаль,
творець». Саме вони в серпні загинуло, частину хлопців загиблі в боях. Особлива
2014 року брали участь у жор- було поранено, частина по- гордість за хлопців, які після
трапила в полон, – згадує ті полону знову стали в стрій і,
стоких боях під Iловайськом.
«П’ять днів бійці «Миро- трагічні події командир роти повірте, вони не відступлять.
Основа особового складу –
творця», разом з бійцями ба- «Миротворця» Олександр.
Практично усі бійці пол- це хлопці, які прийшли ще в
тальйону «Херсон», під шаленим вогнем утримували ку пройшли гарячі точки на 2014 році. Труднощів з ними
залізничне депо в Iловайську, Донбасі й готові до будь-яких немає, є досвід і серйозне
не даючи змоги ворогові обійти випробувань, – говорить ко- ставлення до роботи. Тому
з флангів інші підрозділи мандир полку, підполковник маємо результат. Мої підлеглі

Гетьман УРК Анатолій Шевченко (ліворуч) і начальник Генерального штабу УРК Сергій Польовик
покладають квіти до пам’ятника загиблим добровольцям батальйонів «Миротворець» і «Торнадо».
Героям – слава!

Полк поліції особливого
призначення «Миротворець»
cтворено за наказом МВС
України 7 серпня 2015 року.
До складу підрозділу увійшли
бійці батальйонів поліції ГУ МВС
України у Київській області:
«Миротворець», «Київщина»,
«Гарпун» та частина роти «Торнадо»
(ГУ МВС у Луганській області).
Усі співробітники полку є
добровольцями, з травня 2014
року у складі своїх підрозділів
несли службу в зоні АТО на
Донеччині та Луганщині. Після
проведення чотирьох місяців спеціальної підготовки та
бойового злагодження, у грудні 2015 року, полк вирушив
для виконання поставлених задач у зоні АТО. Типові задачі
підрозділу – боротьба з тероризмом, забезпечення охорони
громадської безпеки та порядку, охорона важливих об’єктів
державного значення.
У складі полку в зоні АТО проходять службу козаки
Українського Реєстрового Козацтва.
Командир полку – Юрій Анатолійович Шершньов,
підполковник поліції
У різні часи командирами полку були:
Андрій Анатолійович Тетерук (травень I листопад 2014)
Андрій Григорович Бахтов (жовтень 2014 I червень 2015)
– особливі люди, бо в них є
найсильніша мотивація –
захищати свою рідну землю».
Серед добровольців є й
жінки. Вони нічим не поступаються чоловікам і є повноправними бійцями. У полку
панує бойове братство і така
атмосфера допомагає виконувати бійцям найскладніші
бойові завдання.
«Найважливіше, що є в нашому підрозділі – це відчуття єдиної
родини, єдиних цінностей, що
разом ми можемо багато зробити», – говорить боєць Майя.
На сході України бійці «Миротворця»
знешкоджують
диверсантів, уміло виявляють
терористичні групи, а також осіб,
причетних до діяльності НЗФ.
У зоні проведення АТО
вони несуть службу на блокпостах, беруть участь в оперативно-розшукових
заходах і в охороні об’єктів
життєдіяльності.
Кожні два місяці, після
ретельної підготовки на
полігоні, в зону проведення
АТО відправляються бійці
полку поліції спеціального
призначення МВС України
«Миротворець».
Вони
змінюють своїх товаришів
по службі, а ті, хто приходить
на ротацію разом із патрульною поліцією продовжують
нести службу з охорони громадського порядку в різних
районах Київської області.
«Ми є частиною української
поліції і тому виконуємо

практично ж ті завдання, що
й наші молодші колеги. Однак, перевагу бачу в тому,
що в нас є досвід бойових дій
і високий рівень моральної
стійкості. Ми передаємо свій
досвід поліцейським тут, дечому вчимося у них, адже ми
належимо до однієї структури
– МВС України.
Наш обов’язок – захищати рідну землю, не впускати
в свій дім ворога, – говорить
командир роти Олександр. –
Має бути розуміння, що нашу
землю не приїдуть захищати британці чи американці.
Коли йде війна, то кожен робить вибір для себе: якщо не
ти, то хто?»
Миротворці впевнені, що
війна скоро закінчиться,
майбутнє України буде мирним і заради майбутнього
своїх дітей вони готові йти до
переможного кінця.
Полк «Миротворець», у
складі якого служить чимало
реєстрових козаків, захищає
нашу державу, її суверенітет
і територіальну цілісність.
Військові роблять все для
того, щоб цивільним не довелося брати до рук зброю, щоб
вся Україна не перетворилася
на суцільний полігон.
Мирного вам неба!
Слава Україні!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент
«УК»
м. Київ
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Ваш мозок може абсолютно все. Головне, переконати себе в цьому.
Переконавши себе в тому, що ви можете все, ви зможете дійсно все.
Роберт Кіосакі

Знайдено сенс життя людини
Релігія і духовність

Зміни – закон життя
Свідомість сучасної людини базується, скоріш за все, на розумі, ніж на вірі.
«У наш час ніхто не залишається з вірою, але кожен йде далі. Питання про те, куди саме він просувається,
видасться, можливо, занадто зухвалим, але з мого боку буде, звичайно ж, ознакою життєвої досвідченості,
якщо я припущу, що, в усякому разі, у кожного ця віра є, інакше важко було б говорити про просування далі», –
вважав данський філософ і теолог Серен К’єркегор.
У просуванні далі, саме в розвитку, людина вбачала і сенс свого життя, яке, за висловом французької
письменниці й філософа Сімони де Бовуар, «має сенс до тих пір, поки він вносить сенс у життя інших людей за
допомогою любові, дружби, співчуття і протесту проти несправедливості».
Свій, як завжди неординарний, погляд на сенс життя пропонує доктор богослов’я Анатолій Шевченко у
своїй монографії «Бог».
Доктор технічних наук, з одного боку, а з іншого – вчений-богослов, у своїх філософських трактуваннях уміло
поєднує прагматичні знання, накопичені людством за багато років існування, з ідеалістичними формулами
Святого Письма. Більше того, на зрозумілих прикладах, дохідливо пояснює обивателям не завжди зрозумілі
біблейські істини.
Роздуми й висновки вченого про сенс життя неординарні, можливо, навіть зухвалі, проте лише сміливці
продукують зміни, лише сміливцям належить майбутнє. «Зміни – закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле
чи лише на сьогодення, безперечно – пропустять майбутнє», – був переконаний Джон Кеннеді.
Тож, пропонуємо читачам на сторінках «України козацької» поринути у світ пошуку сенсу життя з доктором
богослов’я Анатолієм Шевченком.
Антін БОБИР, головний редактор газети «Україна козацька»
Людина є складовою частиною живої
системи пiд назвою Всесвiт.
Любов, добро чи зло кожної людини
суттєво впливають на еволюцiю живих
iстот у цiй системi.
Саме тому для Творця дуже важливим
є духовний стан кожної людини.
(З одкровення автору)
Філософи, релігієзнавці, богослови,
віруючі і невіруючі люди упродовж
тисячоліть намагались відповісти
на питання: у чому ж сенс життя?
Для цього вони вивчали інформацію
з історичних, наукових і духовних
джерел, зокрема, брали до уваги
філософські першоджерела, Веди,
Біблію, Коран, але відповіді на це
питання, яка б влаштовувала більшість,
не було знайдено. Автор узяв на себе
відповідальність
запропонувати
пошукачам
свою
відповідь
на
це питання, яка б не суперечила
інформації з духовних і наукових
джерел. Розглянемо інформацію про
початок Буття створеної людини і
завдання (побажання), поставлені
їй Господом, про які говориться у
Біблії: «I сказав Бог: створімо людину
за образом Нашим [і] за подобою
Нашою, і нехай володарює вона над
рибами морськими, і над птахами
небесними, [і над звірами,] і над
худобою, і над усією землею, і над усіма
плазунами, що повзають по землі» (Бут.
1; 26), «I взяв Господь Бог людину, [яку
створив,] і оселив її в саду Едемському,
щоб обробляти його й оберігати його»
(Бут. 2; 15), «I вислав його Господь
Бог із саду Едемського, щоб обробляти
землю, із якої він узятий» (Бут. 3; 23).
З аналізу цих перших віршів можна
зробити висновок, що людина була
створена для того, щоб «панувати»
над тваринним світом, «обробляти»
та оберігати Едемський сад, а потім
обробляти землю.
На перший погляд, відчувається
обмеженість завдань для людини, яка
була створена за образом самого Бога. Усі
намагання людей відповісти на питання
щодо сенсу свого життя, з огляду на
ці завдання, не будуть мати повноти.
Спробуємо дати відповідь на це питання
методом розв’язання зворотної задачі.
Для цього розглянемо можливий задум
Бога щодо створення нематеріального і
матеріального Всесвіту, зокрема людини.
Висунемо революційну гіпотезу:
нематеріальний (духовний) Всесвіт
принципово не може існувати без

матеріального Всесвіту.
Спробуємо
проілюструвати
це
твердження простим прикладом:
для існування інформації, знань,
любові, життя, які є нематеріальними,
необхідні матеріальні носії.
Наприклад,
інформація
щодо
цифри «2» є нематеріальною, але вона
може існувати тільки на матеріальних
носіях. Якщо цифра «2» написана на
папері, то матеріальними носіями
цієї цифри є папір і чорнила. Якщо
цифра «2» промовляється вголос, то
матеріальним носієм цієї інформації
є звукова хвиля, яка поширюється у
повітрі, а отже, матеріальним носієм
є повітря. Цифра «2» може бути
передана через радіо, телебачення.
Матеріальним носієм цифри «2»,
у такому разі, є електромагнітна
хвиля. Якщо людина замислиться над
цифрою «2», то матеріальними носіями
цієї інформації є нейронні ансамблі
нашого головного мозку. Якщо ми
дивимось на свою фотокартку або
зображення в телевізорі, то наш образ
є нематеріальним, матеріальними ж є
носії образу: в одному випадку – фотопапір,
в іншому – люмінофор телевізора, або
світлодіоди екрану монітора.
Проаналізуємо вірш з Біблії: (Бут. 1;
27): «I створив Бог Людину за образом
Своїм, за образом Божим створив її;
чоловіка і жінку створив їх».
Бог
є
Дух.
Дух
є
нематеріальним, тому чоловік і жінка,
створені за образом Бога, теж повинні
були бути створені нематеріальними.
Термін «людина» спочатку стосувався
матеріальної людини. Але тіло
перших людей складалося з матерії як
мінімум четвертого виміру простору,
значить, цю матерію не можна
побачити з нашого тривимірного
простору. Потрібно зазначити, що
з двовимірного простору також не
можна
побачити
тривимірного.
Саме тому сучасна людина не може
бачити не тільки Бога, але й ангелів.
Людина стала видимою для усіх
живих істот землі тільки після того,
як була вигнана з Раю, отримала
сучасне тіло та переведена для життя
у наш тривимірний простір. «I зробив
Господь Бог Адаму і дружині його одяг
шкіряний і одягнув їх» (Бут. 3, 21).
Для того щоб одягнути людей в
шкіру, Богу не потрібно було вбивати
тварин, Бог одягнув людину в наше
сучасне тіло, зокрема, в людську шкіру.

Для подальшого аналізу нам
потрібно відповісти на питання:
хто є людина і коли вона зникає як
особистість? Як усім відомо, сучасна
медицина законно може проводити
імплантацію будь-яких органів від
однієї людини до іншої.
Якщо людині імплантувати від
інших людей якісь органи: серце,
печінку, нирки, легені, шкіру, то
чи залишиться вона колишньою
людиною чи ні? I чи на таку людину
переходить особистість, тобто «Я»,
людини, від якої ці органи було взято?
Якщо людині замінити частково, або
повністю, нервову систему, зокрема,
конкретні нейрони головного мозку
нейронами головного мозку іншої
людини, стерти стару інформацію і
перекачати в них інформацію, якою
володіла раніше людина, то людина
після операції навіть не помітить, що
у неї новий мозок, нирки, печінка
тощо. Таким чином можна поступово
замінити усе тіло.
Висновок: людина – це не тільки
фізичне тіло, це - інформація і
знання, які вона накопичила за
своє життя і отримала зі своїх
генів. Але ця інформація і знання є
також нематеріальними. Оскільки
особистість «Я» є нематеріальною,
то її життя повинно бути вічним,
а тимчасовими є носії життя,
зокрема, сучасне людське тіло. Після
смерті людського тіла, інформація
про людину, тобто «Я», з нашого
тривимірного
простору
може
перейти на інший матеріальний
носій четвертого і «наступних» вимірів
простору, зокрема й на ті, у яких теж
знаходиться наш Творець. «Ось кажу
вам таїну: не всі ми помремо, але
всі змінимось; раптом, в одну мить,
при останній сурмі; бо засурмить, і
мертві воскреснуть нетлінними, а ми
перемінимось. Бо тлінному цьому
належить одягнутися в нетлінне,
і смертному цьому одягнутись
у безсмертя. Коли ж тлінне це
вдягнеться в нетлінне і смертне це
вдягнеться в безсмертя, тоді збудеться
слово написане: «Поглинута смерть
перемогою» (1Кор.15, 51-54).
Бог є Любов. Перші люди бачили
своїми очима Любов. Сучасні
люди, які мешкають у тривимірному
просторі, вже не мають можливості
побачити Бога. «I потім сказав Він:
лиця Мого не можна тобі побачити,

Доктор богослов’я Анатолій Шевченко

тому що людина не може побачити
Мене і залишитися в живих» (Вих.
33; 20). Оскільки Бог є Любов, то,
ймовірно, Він створював Всесвіт і
життя за принципами любові. Можна
припустити, що у Нього була потреба
і в подальшому транслюванні Своєї
любові у створений Всесвіт, зокрема,
живим істотам. Але, на той час, механізм
трансляції Його любові живим істотам
Він ще не створив. Йому необхідна
була істота, яка б мала можливість
прийняти Його любов, відчути,
зрозуміти її та передати іншим живим
істотам, зокрема, людям. Творець надав
створеній людині свободу волі, згідно
з якою вона має можливість не тільки
приймати і передавати Його любов, а
навіть її посилювати, зменшувати, або
й зовсім гальмувати в собі.
Ми не зможемо відповісти на питання
щодо визначення головної мети життя
людини,докинедамовідповідінапитання
- яка мета щодо створення людини могла
бути у Творця? які завдання людина
отримала на початку творення, а потім
отримувала у процесі еволюції? На основі
проведеного аналізу усіх часових періодів
творення і подальшої еволюції людства,
пропонується наступний висновок: Бог
створив людину для трансляції Його
любові усім людям, а через людей – усім
живим істотам Всесвіту.
Отримавши такий висновок щодо
задуму Бога, ми можемо розглянути
гіпотезу щодо сенсу життя кожної
конкретної людини. Якщо людина з
любов’ю ставиться до людей і всього
живого, то, таким чином, вона своєю
любов’ю посилює силу безмежної
любові Бога і цю посилену любов
передає живим істотам, зокрема
людям. Оскільки свобода волі людини
дозволяє їй гальмувати силу любові
Бога, то людина, яка її гальмує,
поступово перетворюється на злу
людину, тому що виконує вказівки
темних сил щодо гальмування не
тільки любові Бога, але й своєї
любові у собі. Такими людьми
поповнюється військо темних сил,
яке веде оголошену війну з людьми,
які впроваджують у життя принципи
любові, духовності і добра. На основі
отриманого рішення, пропонується
висновок і відповідь на питання щодо
мети життя людини.
Висновок: Основна мета
життя кожної людини на Землі –
це трансляція і посилення любові,
отриманої від Бога, з метою участі
у процесі продовження творення і
еволюції Всесвіту.
Основною метою життя людини,
яка добровільно виконує завдання і
вказівки керівництва темних сил, є
гальмування любові Бога, руйнування
Його задумів та впровадження у
своє життя і життя інших людей
принципів зла та омани.
Усі інші аспекти сенсу життя людей
можна розглядати як допоміжні.
(Продовження читайте в наступних
номерах «УК»)
Анатолiй ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Відколи зустрінулась Історія з нашими предками,
то застала їх при зброї і при плузі
М. Колодзінський

№ 19-24 (277-282) листопад-грудень 2016 р.

Два Якова з Одеського піхотного
9 лютого (27 січня за ст.
стилем) 1918 року від рук
більшовицьких бандитів
трагічно загинули два
генерали війська Української
Народної Республіки, які
разом колись навчались
в Одеському піхотному
училищі – два Якова: Яків
Григорович Гандзюк і Яків
Васильович Сафонов. На
той час Яків Григорович
був командиром першого
українського стрілецького
корпусу, а його товариш –
начальником штабу цього
корпусу.
Військова ситуація, що
склалася на той час в Україні,
була вкрай драматичною.
Двома колонами – із заходу
та північного сходу – на
Київ насувалася з боку
червоної Росії більшовицька
орда, підтримувана всередині
місцевими комуністамиколабораціоністами. Але
якщо зі сходу героїчні юнакистуденти були не в змозі
протистояти ворожій навалі,
то на південно-західному
напрямку більшовики дістали
несподівану й рішучу відсіч
від «залізних» полків Якова
Гандзюка. Два полки першої
дивізії міцно тримали в своїх
руках Шепетівку, Рівне та
Здолбунів, друга дивізія,
тримаючись на залізниці
Жмеринка-Козятин,
роззброїла цілий гвардійський
корпус у складі двох дивізій
піхоти та дивізії кінноти, що
був під командуванням відомої
більшовички Бош. Цей корпус
прямував через Жмеринку на
Київ. Таким чином, до самого
залишення Києва українським
урядом, частини I-го корпусу
давали відсіч наступові
численних більшовицьких
частин на нашу столицю.
На жаль, нове керівництво
держави фактично кинуло
військо напризволяще.
Відповідної звістки про
відступ уряду до Житомира
командування 1-го
Українського корпусу,
штаб якого розміщувався у
Білій Церкві, не отримало.
Підозріле мовчання
військового міністра Миколи
Порша змусило командира
корпусу генерала Якова
Гандзюка самому виїхати з
Білої Церкви для отримання
подальших вказівок від
Центральної Ради.
Так, коли генерал Гандзюк
заметільного ранку 27 січня (9
лютого) 1918 р. виїхав у Київ
на автомобілі для організації
оборони, то він навіть не
знав, що урядові установи
в цей час уже покинули
столицю. Крім комкорпусу,
в салоні авто був начальник
штабу генерал Яків Сафонов
та керівник оперативного
відділу, полковник Олександр
Гаєвський. На жаль, ніякої
охорони організовано не
було, тому генерал та його
супутники стали легкою
здобиччю більшовицької
залоги. Подальші події
стали відомими з розповіді
полковника Гаєвського,

якому в останню мить
пощастило врятуватись.
Бранців привезли
безпосередньо
до
«главковерха» Михайла
Муравйова. Колишній
царський підполковник
запропонував генералам та
полковнику перейти на бік
більшовиків, але всі троє
рішуче відмовились. «Ви
помилилися, бо ми i українці,
– сказав генерал Гандзюк. – i
нам зрозумілі причини, що
змусили вас воювати з нами».
Розлючений стійкістю
українських командирів,
Муравйов наказав їх
розстріляти. Матроси
забрали в генералів особисті
речі й доставили до будівлі
колишнього Олексіївського

дружини страчених генералів
саме з допомогою Гаєвського
розшукали й впізнали тіла
чоловіків у одній з численних
київських братських могил.
За активної участі Павла
Скоропадського, який добре
знав і Якова Гандзюка, і
Якова Сафонова, обох було
перепоховано з військовими
почестями на території СвятоМихайлівського Видубицького
монастиря. Невблаганний
час стер надгробки, і вже в
наші дні могилу віднайшли
історик Київського некрополя
Людмила Проценко та киянка
Антоніна Арсентьєва.
КИМ ЖЕ БУЛИ ЗАГИБЛI
ГЕНЕРАЛИ?
Якiв Григорович Гандзюк
народився 21 березня 1873

Генерал УНР Яків Григорович Гандзюк

військового училища (нині
I військовий ліцей імені I.
Богуна) на Печерську.
Генерал Гандзюк звернувся
до своїх товаришів: «Благати
про пощаду цих мерзотників
принизливо для нас. Єдине
побажання усім нам –
помремо героями!». Генерал
попрощався з кожним,
розцілувався: «Як командувач
українського корпусу виходжу
на розстріл першим!»
Муравйовці повели
полонених на схил, поблизу
стін училища, й наказали
стати до них спиною. Це
обурило генерала Гандзюка:
«Що? Совість не дозволяє вам
дивитися нам у вічі!» Це були
його останні слова. Після
залпу всі троє впали, але
легко поранений полковник
Гаєвський, скориставшись
ранніми сутінками, кинувся
бігти до яру. Яків Гандзюк
помер не одразу – пізніше
на його тілі нарахували
дванадцять багнетних
поранень – помираючого
генерала матроси добивали
по-звірячому… Олександр
Титович Гаєвський якийсь
час після втечі переховувався,
потім служив у війську
Української держави, пізніше
був в еміграції.
Влітку 1918 року, вже за
гетьманату Скоропадського,
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Яків Григорович не
відсиджувався в окопах.
Солдати бачили свого
командира (зі зростом більше
двох метрів) завжди на чолі
атаки. На його рукаві було 9
золотих стрічок, що свідчили
про тяжкі поранення. За
мужність та героїзм, виявлені
під час російсько-японської
та Першої світової війни, Я.
Г. Гандзюка нагороджено
сімома бойовими орденами
та Георгіївською зброєю.
У важкі дні становлення
незалежної України,
1 листопада 1917 року, до
Києва була переведена Перша
українська дивізія, якою тоді
командував Я. Гандзюк. Це
була в царській армії 104-та
стрілецька дивізія у складі

Генерал УНР Яків Васильович Сафонов

року в селі Багринівці на
Поділлі (нині – Літинський
район Вінницької області)
в сім’ї відставного
бомбардира царської армії,
згодом заможного селянина
Григорія Гандзюка. Яків
зростав здоровим, сильним
і витривалим хлопцем,
закінчив п’ять класів
Вінницького реального
училища, потім у 1891
році вступив на військову
службу рядовим на правах
добровольця в 47-й піхотний
Український полк, а через
півтора року – до Одеського
піхотного училища, яке
закінчив з відзнакою в 1895
році, отримавши офіцерське
звання підпрапорщика,
після чого служив на різних
офіцерських посадах.
Брав участь у російськояпонській війні, проявивши
мужність і героїзм, за що був
нагороджений орденами та
отримав дворянський титул
з правом наслідування. У
Першу світову війну вступив
у ранзі підполковника, а в
червні 1917 року став генералмайором, командиром
дивізії. Начальником штабу
цієї дивізії був теж випускник
Одеського піхотного училища
(1904 р.), полковник, пізніше
генерал-хорунжий Микола
Капустянський.

34-го армійського корпусу
під командуванням генерала
Павла Скоропадського, яка
перейшла на службу Україні
на чолі зі своїм командиром.
Силами дивізії в ніч з 29 на
30 листопада 1917 року було
роззброєно революційні
частини Київського гарнізону.
Після виходу П.
Скоропадського у відставку,
в грудні 1917 року Я. Гандзюк
став командиром корпусу.
Його полки захищали Київ
від червоноґвардійських
загонів у січні 1918 року.
Якiв Васильович Сафонов
народився 10 жовтня 1877 року
в російському містечку Короча
на Білгородщині. Закінчив
Корочанську Олександрівську
гімназію, Одеське військове
піхотне училище (1896 р.).
Розпочав офіцерську службу
підпоручиком. Невдовзі
закінчив Миколаївську
академію Генерального
штабу. Разом із Яковом
Гандзюком генерал Сафонов
був учасником російськояпонської війни, після чого
служив у штабах Одеського
та iркутського військового
округів.
У Першу світову війну
вступив уже полковником, з
березня 1917-го – начальник
штабу 37-ї піхотної дивізії.
Наприкінці серпня в чині

генерал-майора отримав
посаду начальника штабу
34-го армійського корпусу
генерала Скоропадського,
якого, до речі, українізовано
першим серед великих
військових формувань.
З ініціативи Сафонова
при корпусі було створено
старшинську школу,
йому належить розробка
плану щодо нейтралізації
збільшовичених частин
колишньої царської армії,
що наступали на Київ.
Багато в чому завдячуючи
генералові Сафонову, за
короткий проміжок часу
підрозділи Українського
корпусу зайняли стратегічно
важливі залізничні станції
– Вінницю, Жмеринку,
Козятин, Бердичів, Білу
Церкву та Фастів і надійно
перекрили шлях більшовикам
на столицю України з півдня.
Так само, як Гандзюк
перекрив цей шлях із заходу.
Трагічна доля двох
мужніх патріотів, що стояли
біля витоків створення
українського війська і
загинули на бойовому посту,
могла назавжди загубитись у
лихолітті буремних подій ХХ
століття. На щастя, завдяки
знайденим свідченням
та спогадам подвиг не
залишився втраченим.
Наприкінці 1918 року вдова
генерала Віра Олександрівна
Чудинова разом із сином
Георгієм виїхала до
Німеччини. У 1950 році, після
смерті матері, Георгій Якович
емігрував до США. Помер
у 1988 році. Усе життя він
пишався батьком. На початку
90-х років до Києва зі штату
Каліфорнія приїхали онуки
генерала і за власні кошти
збудували пам’ятник на його
могилі.
Ще до перебудови почав
збирати відомості про
розкиданий по світу рід
нащадок Якова Гандзюка
вінничанин Степан Гандзюк.
Це завдяки його зусиллям
одна з сільських вулиць
Багринівців сьогодні носить
ім’я генерала Гандзюка.
Коротку бойову біографію
славетного воїна можна
прочитати на встановленій
біля батьківського будинку
меморіальній дошці. У міру
сил і можливостей доглядає за
родовою хатою Гандзюків, яка
чудом збереглася, внучатий
племінник генерала Iван
Федорович Гандзюк.
А що знають в Україні, чи
навіть в Одёесі, про земляків,
цих славетних героїв боротьби
за незалежну Україну? Треба
додати, що серед випускників
піхотного училища було
більше трьох десятків генералів
та полковників, які брали
участь у російсько-українській
війні 1918-1920 років на
боці Української держави,
а також відомий драматург
Панас Саксаганський. Будівля
училища добре збереглася, а
на її фасаді можна встановити
дошку з прізвищами
випускників училища, які
боролися за незалежність
України.
Підготував
Василь ВЕЛЬМОЖКО
м. Одеса

Горнусь до тебе, Україно, щоб нас ніхто не роз’єднав,
Підставлю плечі, щоб калину у лузі вітер не зламав.
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Творчість, яка єднає Україну
З Україною в серці

Протягом багатьох століть нашу країну роздирати на шматки всілякі зайди. Дотепер
«великий північний сусід» не полишає намірів відірвати ласий шматок благодатної
української землі. Є люди, які розуміють важливість єднання народу і своїми засобами
всіляко сприяють цьому процесу.

Вже рік як мандрує Україною
виставка унікальних вишивок
власного кореспондента газети
«Україна козацька», голови
Донецького відділу Союзу
українок Людмили Огневої. Її
твори експонувалися в Києві і
Чернігові, Iвано-Франківську
й Авдіївці, Черкасах і Бахмуті.
З краю в край, з заходу на схід,
і з півдня на північ України
Людмила Огнева розширює
культурний простір України
культурним простором
Донеччини. «Культурний
простір Донеччини» – саме
таку назву має виставка.
Її вишивка – це не просто
мистецький витвір, хоча
й довершений у своєму
виконанні, її вишивка – це
спосіб розірвати нестерпно
болючий стереотип
про Донеччину як край
неукраїнський, а донеччан як
не патріотів і загалом людей
обмежених. Я – донеччанка!
– скрізь і голосно, з гордістю
наголошує Людмила Огнева і
своїми творами доводить, що
Донбас – Україна.
Це – політична вишивка, як
влучно сказав Герой Козацтва,
Головний отаман IваноФранківського обласного
козацького товариства
УРК Михайло Смачило.
Варто сказати, що виставка
відбувається за підтримки
козаків ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», а газета
«Україна козацька» здійснює
інформаційну підтримку
проекту, про який все більше
дізнаються українці в усіх
куточках нашої країни.
Наразі виставка проходить у
безпосередній близькості від
проведення бойових дій (у
прифронтовому Бахмуті), і
все більше українських героївзахисників з батальйонів і
бригад ЗСУ стають героями
її творів. Виставка зачаровує,

давно займаюся вишивкою,
але захоплююсь досконалістю
робіт, ґрунтовністю
дослідження, глибиною
вишивки пані Людмили, –
відзначила голова обласного
осередку Національна спілка
майстрів народного мистецтва
України Ольга Мартинова. – i
це при повній жертовності
майстрині, і це в час, коли
кожен із нас працює на шматок
хліба… Варто захоплення, варто
особливої уваги!»
А отаман Черкаського
обласного козацького
товариства УРК Борис
Марченко відзначив об’єднуючу
роль виставки, бо саме в
цей непростий час, коли на
Сході України точиться війна,
коли суспільство розколоте
чварами, жінка з Донеччини
своїми роботами, своєю
творчістю і своїм прикладом
консолідує українців з усіх
регіонів, адже в її орнаментах
поєднується як кольорова, так
і духовна палітра представників

Людимла Огнева розповідає про свої роботи реєстровим козакам Черкащини (верхнє фото) та учасникам АТО, бійцям підрозділу УНСО

виставка надихає, виставка
навчає і виховує. Виставка
розповідає про минуле і
сучасне та, водночас, зміцнює
віру в нашу перемогу.
«Виставка, подібної якої
я ніколи не бачила. Мовою
вишивки звучить історія
становлення української
державності, сльозою і
гордістю бринить пам’ять про
героїв майдану та АТО, сумом
і гідністю пишеться в серці
пам’ять про українських жінокполітв’язнів у Мордовських
таборах. i, звичайно ж, чудовий
екскурсійний супровід Євгенії
Борисівни Д’яконової.
Новорічні свята використайте
для розвитку душі, прийдіть
у виставковий зал музею в
Бахмуті, щоби почути думки,
вишиті Людмилою Огневою дончанкою, яка вивезла свою
колекцію з окупації і кожного дня
додає в неї нові і нові експонати.
Низький уклін всім, хто
зберігає і охороняє пам’ять
українського народу», –
написала бахмутчанка,
волонтер Світлана Кравченко.

ДУХОВНА ПАЛІТРА
УКРАЇНСЬКОГО
ОРНАМЕНТУ
«Вважаємо за велику
честь демонструвати справді
унікальну експозицію у нас, у
Черкасах, в музеї «Кобзаря» Т.Г.
Шевченка, – сказала на відкритті
виставки директор музею Ольга
Михайлівна Шарапа, – адже тут
не лише чудова вишивка, але й
глибокі історичні та мистецькі
дослідження. Тому й не дивно,
за нею зараз стоїть черга, на
цю експозицію претендують
найвідоміші музеї країни.
Спілкуючись з цією красивою
жінкою поважного віку,
знайомлячись з її експонатами,
черпаєш для себе мудрість,
впевненість, виваженість і
залюбки розділяєш позицію
авторки, якої вона дотримувалась
у різні часи, живучи на
Сході нашої держави. Це –
надзвичайно важлива культурнопросвітницька робота, і
авторка щедро ділиться своїми
здобутками з усіма бажаючими».
«Я родом із Західної України,

усіх етнічних груп України.
I не безпідставно виставка
стала політичною, набувши
глибокого патріотичного
забарвлення, про що свідчать
численні відгуки черкащан та
гостей міста:
«Дякуємо за чудову виставку:
Донеччина – це Україна.
Перемога буде за нами». (ГО
«Творчий Коловрат»)
«Дякую Вам! Вірю в Україну!
Вірю, ми будемо разом!!!».
(Національна спілка
майстрів народного мистецтва
України)
«Уникальная украинская
вышивка! В восторге от
Вашего таланта».
«Я такого еще не видел.
Спасибо!!!».
(Написано дитячою рукою)
«Чудові вишивки.
Надзвичайна розповідь. Я,
пенсіонерка з гостинного
Канівського краю, щиро
дякую Людмилі Радіонівні
за таку екскурсію в країну
вишиванок, історії України та
її героїв. Дякую за цю виставку.
Україна єдина у нас».
«Огромное спасибо за

уникальную выставку Ваших
произведений и исторические
справки о прошлом Украины
и настоящем».
«Виставка вразила своєю
самобутністю і красою. Щиро
дякую за світле майбутнє
наших дітей, за Україну в
Україні».
«Величезним натхненням,
наснагою та любов’ю до рідної
землі наповнює побачене та
прочитане і відчуте серцем
на цій дивовижній виставці.
Це щирість душі нашої
нації, пережите найкращими
синами та доньками.
Геніальний задум поєднання
національних орнаментів
та національної гідності
особистостей, національної
історії і духовності. Виставка
не тільки розширює кругозір,
а й наповнює суттю і
реальним змістом поняття:
«український», «українець»,
«Україна - мати», «Рідний
край», «рідна мова…»
(З повагою і вдячністю
за любов до України, А.С.
Могила, вчитель, Черкаси).
«Мы тоже из Донецка.
Гордимся Вами. Спасибо за
Ваш Великий труд».
(Татьяна и Александр
Лебединские)
«Надзвичайно красиві
вишивки. Захоплюємося
Вашими роботами!»
(Курсанти Львівського
державного університету
безпеки життєдіяльності).
«Ви вишили на серденьку
моїм
Шлях щастя, вірний оберіг…
Вдячна без меж».
(З Любов’ю та повагою,
Душа).
Величезну вдячність авторці
за безцінну виставку в Черкасах
висловили реєстрові козаки
Чигиринського районного
козацького товариства УРК
на чолі з отаманом Віктором
Гончарем та бійці Черкаської
міської організації УНСО
разом із командиром
Олександром Карабіном. «Ви
– борець!», – сказав один
із них, ставши перед пані
Людмилою на коліно.
Всі, хто сприйняв творчий
«культурний простір
Донеччини» Людмили Огневої,
сходились на тому, що виставку
мають подивитися якомога
більше українців, адже вона
дозволяє поближче пізнати
одне одного, краще відчути
ідентичність, самобутність
нашого великого народу у всій
своїй величі і красі, творчій,
всеперемагаючій красі Правди.
Авторка вдячна козакам
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», Черкаському
обласному козацькому
товариству УРК, отаману
Борису Марченку за сприяння
в організації та проведенні
виставки.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Черкаси
Фото автора

У нас є лицарі, гетьмани, що за собою повeдуть.
І вікові, глибокі рани на нашім тілі заживуть
М. Бакай
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Валіза з 40 рушниками або

що можна врятувати з Донецька
Вона майже повернулась додому: від Бахмута
до окупованого Донецька,
де вона жила до війни, десь
близько 80 кілометрів. Днями
в краєзнавчому музеї Бахмута
відкрилась виставка робіт
Людмили Огневої, що своїми
руками вишила велику історію
України. Вже рік унікальна
колекція під назвою «З нами Бог
та Україна» мандрує країною:
з центра на захід, а зараз – на
схід.
Експозиція являє собою
відтворені за фотографіями
та малюнками аутентичні
вишивки, пов’язані з
українськими діячами – від
Довбуша, Аскольда чи Богдана
Хмельницького до митців-

постаті та події. А ідея створити огляд історії України
через вишивку виникла саме в
2014 році, коли пані Людмила
була змушена покинути свій
дім. «Я не хотіла виїжджати,
навіть, коли мені говорили,
що усі українські діячі та
активісти вже поїхали. До мене
приходила молода жінка, яка
сказала: ви зможете розповісти
за межами Донеччини про
український Донбас найкраще
за нас усіх! Через це доручення зголосилася покинути
Донецьк, волонтери довезли
мене до потяга, з того часу
я живу у знайомих у Києві.
Уявіть, вони вважають, що,
прихистивши мене, зробили
свій внесок у боротьбу за

вона втратила.
«Дім – це не тільки хата. У
Донецьку в мене залишився
безцінний архів, незакінчені
книги, дослідницькі роботи.
Там залишилась ціла колекція,
що ми з майстринями з
різних міст Донбасу робили
на річницю Чорнобильської
трагедії. Вона була створена за
матеріалами з сіл, що спалили
та зрівняли з землею після
трагедії. Колекція об’їздила
півконтиненту, а тепер вона –
теж заручник. Це – великий
жаль, і туга. Але мене питають:
вам що, не все одно, хто випустить той снаряд, від якого
зруйнується ваш дім? А я кажу
– ні. Якщо це будуть українські
військові, які звільнять моє

Авторка виставки зі співробітниками музею та священиками, капеланами 54-ї ОМПБр ЗСУ після відкриття виставки в Бахмуті

Експозицію «Незламний дух» представляє директор Бахмутського
краєзнавчого музею Олена Смирнова

Людмила Огнева на відкритті авторської виставки в місті Бахмуті

шістдесятників чи сучасних
героїв. Окремий розділ присвячений вишивкам, що творили
жінки-політв’язні в таборах. Є
й авторські присвяти – наприклад, добірка вишивок Героїв
Небесної сотні з тих областей, де
відбувалися виставки. Окрема –
про донеччан, які склали голову
за гідність та справедливість.
I майже «живий» експонат:
вишиванка та закривавлена
шапка донеччанина Максима
Потапчука, що постраждав на
донецькому Майдані. Він зараз
є активістом, що розбудовує
український Донбас на
звільнених територіях.
Біля кожної – розповідь про
діяча чи подію. Свою творчість
Людмила Огнева не вважає
за хобі, скоріше, засобом,
через який може розповісти
про культурні чи історичні

Україну. А ця виставка – мій
внесок в майбутню перемогу»,
– розповіла пані Огнева.
На презентації майстриня
розповідала історії створення окремих робіт: про те,
як знайшла втрачену роботу
Олекси Тихого, про історію
присвяти Аллі Горській,
про вірші Василя Стуса,
що пов’язані з вишивками
з таборів. А ще –про орнамент, що колись знайшли в
селищі, на території якого зараз
побудований Донецьк, який
надихнув майстриню на створення символу АТО –де є дата
початку, але, на жаль, поки
немає дати закінчення. Під час
виступу місцевого співака –
молодого хлопця, що заспівав
«Чорнобривці», майстриня не
стримувала сліз: бо це пісня про
той дім, коріння та друзів, яких

місто, то нехай!»
Я бачила багато тих, хто тікав
від війни у 2014 році. На багатьох автівках були прив’язані
білі дитячі шкарпетки, бо рятували тоді, в першу чергу, єдину
надію на майбутнє – дітей. Наче
шкарпетки чи великі літери
«Діти» на склі могли когось
захистити від вогню артилерії.
Та ще люди вивозили
щось важливе для них: хтось
кота, хтось шубу чи плазмову панель. А Людмила
Огнева тоді, за допомогою
волонтерів, з окупованого
Донецька вивезла тільки одну
валізу. З чотирма десятками
унікальних рушників, зроблених нею за старовинними
ескізами, зокрема, майстринь
з Донбасу. Серед експонатів
виставки, до речі, є декілька з
тих рушників…

Частина експозиції «Донбас не мовчав!» із прапором Донецького
Євромайдану та розповідями про Героїв Небесної Сотні з Донецька

Дивна народилась в мене
асоціація на презентації, але
– яка є. Дивилась колись
фільм-катастрофу, де люди,
щоб відновити цивілізацію
після масштабного катаклізму,
заархівували (заморозили,
відіслали в космос – не
пам’ятаю) найважливіші речі.
Так ось, з Донбасу Людмила
Огнева вивезла те, у чому

сконцентрований сенс цієї
території. I примножує силу
України, щоб після звільнення
наповнити нею свою малу
Батьківщину.
Єлизавета ГОНЧАРОВА,
журналіст
м. Бахмут
Донецька область
Фото Антона Бобиря

Ніхто крім тебе, за Україну,
За честь, за волю і за родину.
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Ніхто крім тебе,

за Україну!

Натхненник козацького фестивалю в Лисянці, Генерал Козацтва Олександр Гаврилюк

Ритуал посвяти в реєстрові козаки Дмитра Суржка (другий ліворуч) проводять отамани
Борис Марченко, Віктор Колодяжний і отець Володимир

2016 рік знову поставив українців
перед вибором: поневолення Росією
чи будівництво суверенної, соборної,
європейської України, яка сьогодні є
східним форпостом євроатлантичної
цивілізації. Українці зараз боронять не
лише суверенітет, територіальну цілісність
і незалежність нашої держави. Наші мужні
сини воюють за свободу й демократію і в
регіоні, і в країні, і в світі, воюють за своє
право самостійно обирати цивілізаційний
шлях. Ми нікому не дозволимо за межами
країни впливати на цей процес. Це –
виключне право українського народу й
української влади, яке ми вибороли під
час Революції Гідності.
Трагічний розвиток подій, що забрали
життя близько 8 тисяч українців, які
захищали Україну, засвідчив, на жаль,
нові реалії безпеки. I ці реалії полягають
в тому, що Статут ООН більше не
працює й система повоєнної безпеки,
яка ефективно діяла майже 70 років,
зруйнована безвідповідальними діями
російського агресора. Як з’ясувалося,
Будапештський меморандум, що був
підписаний 1994 року під час добровільної
відмови України від ядерної зброї, ні
до чого нікого не зобов’язує, а рішення
про політику позаблоковості, яке було
оголошено попередньою владою, є просто
злочинним. Злочинним по відношенню
до безпеки, стратегічних інтересів нашої
держави, коли були зруйновані збройні
сили, віддано на милість окупантів цілі
сектори оборони і безпеки нашої держави.
Сьогодні вся надія на силу нашої
єдності, громадянське суспільство,
мужність наших воїнів, патріотизм
добровольців і волонтерів та особистий
внесок кожного українця у національновизвольну боротьбу за майбутнє України.
Розпочинаємо з себе! Не питай, що
зробили інші, скажи, що зробив для
України ти, особисто!
Своєрідним звітом роботи за рік для
Черкаського обласного козацького
товариства УРК і, зокрема, Лисянського
козацького полку ЧОКТ УРК є
традиційний щорічний фестиваль «Край
козацький, Богданів». Цьогорічний
фестиваль, який пройшов у Лисянці, на
Черкащині, 9 грудня став сьомим за ліком
і був приурочений до Дня народження
фундатора Української козацької держави
гетьмана України Богдана Хмельницького
та 11-ої річниці створення Лисянського
козацького полку ЧОКТ УРК, а також
увіковіченню героїв різних поколінь, які
віддали життя за незалежність України і
боронять її сьогодні.
Серед учасників фестивалю були
Глава Адміністрації Гетьмана УРК у
Центральному регіоні України, отаман
Черкаського обласного козацького
товариства УРК, Генерал Козацтва Борис
Марченко, його заступник, полковник
УРК, Заслужений художник України
Віктор Крючков, Заслужений художник

України, підполковник УРК Iван
Фізар, художник, майор УРК Микола
Лютенко, художники Iван Лавріненко,
берегиня УРК Ольга Малько, Василь
Гелетко, Голова Ради берегинь ЧОКТ
УРК, поетеса Валентина Войцехівська,
кінорежисер, лауреат Державної премії
ім. Т.Г. Шевченка, козак УРК Олег
Бійма, поет-пісняр, громадський діяч,
підприємець, депутат Бориспільської
міськради, волонтер, меценат, козак
УРК Валерій Мартишко, громадський
діяч, краєзнавець, волонтер, Генерал
Козацтва Олександр Гаврилюк, Герой
Козацтва, Глава Адміністрації Гетьмана
УРК у Прикарпатському регіоні,
отаман Iвано-Франківського обласного
козацького товариства УРК, Генерал

адмінбудинку Лисянської РДА. Варто
відзначити, що виставка складалася
з 74 експонатів, серед яких 14 копій
бойових прапорів військових частин ЗСУ,
військових шевронів, що були розроблені
та виготовлені за сприяння козаків
Лисянського полку ЧОКТ УРК, особистих
речей воїнів, військового спорядження,
фотографій тощо. Експозицію організував
та представив сотник Київської сотні
Лисянського полку ЧОКТ УРК, майор
УРК, художник, волонтер Олег Ганжа.
Лисянськими реєстровцями також
була організована миcтецька виставка
під назвою «Лисянка, земля Богдана і
Тараса, – духовна велич України!», на
якій було представлено 40 полотен, серед
яких твори Народного художника України
Iвана Бондаря, заслужених художників
України Олександра Охапкіна, Iвана
Фізера, полковника УРК Iвана Гавриліва,
полковника УРК Віктора Крючкова,
підполковника УРК Миколи Лютенка,
а також Iвана Лавріненка, Юрія Iщенка,
Надії Нікіфорової, Віктора Олексенка,
Валентина Сірого, Володимира Копотія,
Неоніли Недосєко, Сергія Радька,
Оксани Сірої, Максима Сірого, Віктора

Козак УРК Микола Пашинський, берегиня УРК Валентина Войцехівська і бойовий
капелан, отець Володимир Сеньківський – активні учасники козацького заходу

Козацтва Михайло Смачило, його перший
заступник Генерал Козацтва Володимир
Карман, отаман Вовчинецького куреня ім.
П.Сагайдачного, полковник УРК Микола
Пашинський, майор УРК Володимир
Князюк із Прикарпаття та багато інших
почесних людей.
Заходи традиційно розпочалися з
підняття Державного Прапора України та
прапора Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК на площі Миру заступником
голови Лисянської РДА Олександром
Дубовим та отаманом полку Віктором
Колодяжним. Потім всі учасники заходу
поклали квіти до пам’ятника осадчому
Лисянки, батьку гетьмана України
Богдана Хмельницького – Михайлу
Хмельницькому. Козацька делегація
також поклала квіти до Козацького хреста
– пам’ятного знака на місці родового
маєтку Хмельницьких у Монастирку.
Учасники фестивалю з цікавістю
розглядали виставку волонтерської
діяльності козаків Лисянського полку
ЧОКТ УРК, що відкрилася в фойє

Снісаренка, Iгоря Солодовнікова, Тетяни
Сосуліної, Олександра Туренка, Станіслава
Ходака, Олександра Шепенькова, Василя
Гелетка, вироби з кераміки Людмили
Шилімової-Ганзенко, Віталія Дахівника,
Надії Резніченко, витинанка Антона
Ратушного, фотокераміка підполковника
УРК Юрія Камуза.
«Метою цієї художньої акції є створення
при Лисянському районному історичному
музеї ім. Т.Г. Шевченка мистецької
галереї, – розповів ініціатор ідеї, Генерал
Козацтва Олександр Гаврилюк. – Адже
відомо, що саме в Лисянці малий Тарас
Шевченко на шляху до висот малярства
шукав собі учителя-маляра. Цікаво,
що в козацькому реєстрі Лисянської
сотні 1649 року вперше зустрічається
прізвище Шевченко. Також Лисянка є
батьківщиною видатного українського
живописця, педагога, академіка мистецтв
Iвана Макушенка. Це все дає право
Лисянщині мати свою мистецьку галерею,
щоб через мистецтво доносити духовну
і культурну велич нашого краю до всіх

людей!»
Берегиня УРК Валентина Войцехівська
для художньої галереї подарувала ікону
Божої матері, датовану початком ХIХ
століття, автором якої, ймовірно, є дяк
Єфрем Лисянської церкви Святого
Миколая, який давав малому Тарасу
Шевченку перші уроки малювання.
До початку фестивалю відбулася ділова
зустріч козацької старшини Черкаського
обласного козацького товариства
УРК, очолюваного отаманом ЧОКТ
УРК Борисом Марченком із головою
Лисянської райради Ярославом Попком,
заступником голови райдержадміністрації
Олександром Дубовим, начальником
відділу культури ЛРДА Лілією Заполочною
та головою Лисянської селищної ради
ОлександромКороленком.Булирозглянуті
питання, пов’язані з будівництвом у
Лисянці пам’ятника гетьману України
Богдану Хмельницькому, клопотання
ЛРДА до Iнституту археології України
щодо проведення археологічних робіт,
пов’язаних із родиною Хмельницьких у
Лисянці, внесення змін до туристичного
маршруту «Золота підкова Черкащини»
для ознайомлення з історією родини
Хмельницьких у Лисянці, прийняття
місцевою владою на баланс (через 11 років)
історико-етнографічного комплексу
«Тарасова криниця», прийняття на
баланс (через 2 роки) після висадки
вишневого саду ім. Т.Г. Шевченка в
Лисянці (200 дерев на 37000 кв.м. землі) з
приєднанням його до території історикоетнографічного комплексу «Тарасова
криниця», з перспективою будівництва
там «Хати-мрії Т.Г. Шевченка»,
збереження та реконструкції найстарішої
будівлі в Лисянці «Будинку ксьондза»
епохи Коліївщини 1768 року по вул.
Санаторній, 6-А в смт Лисянка, створення
художньої галереї (філії) при Лисянському
районному історичному музеї ім. Т.Г.
Шевченка тощо.
У ході обговорення скульптори та
художники Iван Фізар, Віктор Крючков,
Микола Лютенко та Iван Лавріненко
фахово обґрунтували доцільність
будівництва пам’ятника гетьману України
Б. Хмельницькому саме на площі Миру,
а пам’ятник Героям Небесної Сотні та
воїнам АТО звести на початку вулиці Героїв
Небесної Сотні та Алеї слави в районному
центрі. Скульптор, полковник УРК Віктор
Крючков від імені реєстрових козаків
Черкащини презентував представникам
влади власні проекти пам’ятника гетьману
України Б. Хмельницькому, пам’ятний
знак Героям Небесної Сотні та воїнам
АТО.
«Ми, реєстрові козаки Черкащини,
вже зібрали кошти і, з червня 2016 року,
чекаємо від влади виділення земельної
ділянки, оголошення конкурсу на проект
будівництва пам’ятника (монумента)
місцевого значення уродженцю Лисянки,
гетьману України Богдану Хмельницькому
в порядку, встановленому законом. Поки
що належної відповіді на це та інші питання
від місцевої влади не отримали, однак
очільники району підтримали пропозицію
козацтва про створення художньої галереї
(філії) при Лисянському районному
історичному музеї ім. Т.Г. Шевченка
та взяли на себе зобов’язання щодо
забезпечення її відповідним приміщенням
у центрі Лисянки».

За синє небо і жовті ниви,
Ніхто крім тебе, за Україну!
В.І. Мартишко
Урочисту частину фестивалю «Край
козацький, Богданів» на сцені актової зали
відкрив отаман Черкаського обласного
козацького товариства УРК, Генерал
Козацтва Борис Марченко. Очільник
реєстровців Черкащини привітав з нагоди
свята козаків і берегинь Лисянського
козацького полку, зачитав накази про
присвоєння чергових козацьких звань
та вручив козакам і берегиням заслужені
нагороди. Зокрема, Голова Ради берегинь
Лисянського козацького полку ЧОКТ
УРК, майор УРК Ольга Шіптенко
удостоєна козацької відзнаки «Срібний
козацький хрест» II ступеня.
Генерал Козацтва Олександр Гаврилюк
розповів громаді про досягнення козацького
товариства за 2016 рік, доповів про плани на
майбутнє та завірив, що козаки й берегині
Черкащини і Лисянського полку УРК і
надалі робитимуть все можливе для захисту
України та побудови громадянського
суспільства.
«Результатом нашої роботи є виставка
74 експонатів із зони АТО та 40 художніх
робіт. При цьому копії 14 бойових прапорів
військових частин ЗСУ, розроблених і
виготовлених нашим козаком Олегом
Ганжою, зі словами вдячності на них
козакам від мужніх воїнів – є найкращим
прикладом нашої волонтерської діяльності.
Про таку ж подяку свідчить екземпляр
моєї авторської книги «За волю України»,
надісланий з лінії розмежування з підписами
воїнів різних військових частин ЗСУ. А
прапор Лисянського козацького полку в
межах акції «Козацький прапор навколо
світу», що вже побував у 51 країні світу та
на Шостому континенті – Антарктиді,
свідчить, що козаки, як народні посланці
миру, гуртують українців по всій планеті,
піднімають авторитет України у світі»,
– підсумував свій виступ Олександр
Гаврилюк.
Козацький та військовий капелан,
настоятель храму «Успіння Пресвятої
Богородиці» в селі Орли, отець
Володимир (Сеньківський) провів
молебень за Україну, а потім освятив
церемонію прийому до лав Українського
Реєстрового Козацтва Дмитра Суржка.
Церемонію посвяти в козаки провів
отаман Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК Віктор Колодяжний.
А потім отець Володимир від імені
Предстоятеля УПЦ КП, Святійший
Патріарха Київського і всієї Русі-України
вручив грамоти режисеру Олегу Біймі,
волонтерам Олександру Гаврилюку й
Олександру Мовчану та подякував їм за
їхню працю.
Свої привітання та вдячність козацькому
товариству висловили заступник голови
Лисянської РДА Олександр Дубовий,
заступник голови Лисянської райради
Олександр Галушка. Представники влади
від імені громади лисянщини нагородили
почесними грамотами реєстровців Iвана
Фізаря,ВіктораКрючкова,МиколуЛютенка,
Богдана Гладкого, Олега Ганжу, Олега Бійму,
Михайла Смачила, Валерія Мартишка, а
також художників Iвана Лавріненка, Юрія
Iщенка та Василя Гелетка.
Від імені митців та меценатів, що
взяли участь у створенні художньої
галереї, Заслужений художник України,
підполковник УРК Iван Фізар передав до
фонду Лисянського районного історичного
музею ім. Т.Г. Шевченка 40 мистецьких
робіт. Митець запевнив присутніх у тому,
що для всіх українців Лисянка є сакральним
місцем, як земля Богдана та Тараса, а тому
мистецтво повинно підкреслювати всю
духовну велич цього славетного краю, про
який з часом буде знати весь світ.
Повагу, любов до нашого краю вкотре
довели козаки Iвано-Франківського
обласного козацького товариства УРК,
делегацію яких очолював козацький
отаман,ГеройКозацтваМихайлоСмачило.
Реєстровці Прикарпаття передали до
художньої галереї картину Заслуженого
художника України, полковника УРК Iвана
Гавриліва «Гетьман Петро КонашевичСагайдачний».
По закінченні урочистостей відбувся
святковий концерт за участю творчих
колективів Лисянського полку УРК та
колективів Лисянського РБК. У виконанні
народного колективу «Криниченька»
прозвучали народні козацькі пісні, жіночий
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колектив чарівних берегинь «Барви» вперше
на Лисянській сцені виконав пісню на вірш
реєстрового козака Валерія Мартишка
«Червоне з чорним в косу заплітала». Ця
пісня – частина нашої історії, пов’язана зі
стратою поляками в Лисянці 1768 року (під
час Коліївщини) 600 гайдамаків. На знак
жалоби лисянські жінки більше століття
залітали в коси червоні та чорні стрічки. На
жаль, сьогодні, у зв’язку з війною на Сході
України, ця сумна традиція повертається
до домівок українців у тій чи іншій формі,
як смуток за загиблими воїнами.
Порадував глядачів своїм виступом
реєстровий козак, поет-пісняр Валерій
Мартишко. Він презентував свою першу
поетичну збірку «Білим по чорному»
та авторську аудіозбірку з 18 пісень.
Козак передав 30 поетичних збірок для
бібліотек району. Три пісні пана Валерія в
авторському виконанні «Ніхто крім тебе, за
Україну!», «Дочекайся мене» та «Небесна
стежа» були присвячені воїнам ЗСУ, які
захищають Україну в зоні АТО. Після його
виступу зал хвилиною мовчання вшанував
пам’ять загиблих воїнів.
Герої не вмирають!
Порадував глядачів своїм виступом
і гурт «Гайдамаки» на чолі з сотником
Шполянської сотні Лисянського полку
ЧОКТ УРК, підполковником УРК
Дмитром Вовком. Велично і духовно
звучала в їх виконанні пісня «Ой у полі
червона калина» та інші козацькі пісні.
Як завжди була на висоті наша поетеса,
берегиня Валентина Войцехівська. Її поезія
завжди піднімає бойовий дух козацтва та
надихає на добрі справи.
Завершив фестивальну програму перегляд
нового документального фільму «Козацька
хроніка» студії «Укртелефільм», де йшлося
про діяльність Черкаського обласного
козацького товариства УРК. Фільм був
схвально сприйнятий та належно оцінений
глядачами.
Завершила фестивальний день Козацької
рада, на якій було підбито підсумки
діяльності Лисянського полку ЧОКТ
УРК за 2016 рік та обговорено плани на
рік майбутній. Козацьким товариством
прийнято рішення щодо застосування
випробувального терміну для кандидатів
у козаки та берегині з метою підвищення
відповідальності щодо присяги, яку ми
даємо Господу Богу, народу України та
реєстровому козацтву. Також було прийнято
рішення перевести до діючого резерву
козаків і берегинь, які в такий важливий
для країни час проявили бездіяльність і
байдужість.
За час проведення фестивалю
козацьким товариством було зібрано 3189
гривень й передано на ремонт автомобіля
військового капелана отця Володимира,
який знову повертається в зону АТО, щоб
у рядах батальйону «Айдар» захищати
Україну.
Віримо, що запропоновані нами заходи
вкотре привернуть увагу до Лисянщини,
підтвердять її славну історію не тільки за
доби козацтва, а й в інші періоди славетної
історії України. Від представників влади
чекаємо конструктивної відповіді, а
головне – дій, у встановленому законом
порядку. Переконані, що лише через
громадську роботу, спрямовану на
виховання духовності й патріотизму, через
усвідомлення кожним свого справжнього
призначення на землі, ми не тільки
захистимо Україну, а й, співпрацюючи
з органами влади, побудуємо нову
правову, демократичну, вільну й багату
Європейську Україну, омріяну багатьма
поколіннями героїв.
Варто відзначити, що саме в цей день
славетну нашу берегиню, поетесу Зою
Володимирівну Ружин на з’їзді в Києві
було переобрано Головою ВГО «Поступ
жінок-мироносиць» та нагороджено
відзнакою «Народний герой України», з
чим її і вітаємо. Наше козацьке товариство
пишається нею, бо вона – справжній герой
України!
Слава Україні!
Олесь МИКОЛЕНКО,
власний кореспондент «УК»
смт Лисянка
Черкаська область
Фото Антона Бобиря

Приємні миттєвості козацького фестивалю в Лисянці
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Це щастя: мати таку долю, як у мене...
Чуюся добре, бо нікому не зробив зла,

Талант, любов і людяність
Гордість УРК

У лавах Українського Реєстрового Козацтва багато талановитих людей. Одна з них – берегиня
Приазовського округу УРК, майор УРК Катерина Карабен-Фортун. Читачі «України козацької» вже
багато років знайомі з її талантом, адже Катя, яка ще пише під творчим псевдонімом Катерина
Бережна, є власним кореспондентом нашого козацького видання. Та мало хто знає, що вона i
автор двох поетичних збірок, а нещодавно вийшла у світ перша книжка її прози. Її талант вже гідно
поціновано – молоду літераторку прийнято до Національної спілки письменників України, з чим
багатотисячне товариство реєстрових козаків України її щиро вітає. А ще вона талановита художниця.
Нині берегиня виховує двох маленьких синочків-козачат – трирічного Андрійка й дворічного Іванка,
але не полишає творити ні олівцем, ні пензлем. І все це робить з любов’ю і душею.

ного залу ЦБ ім. В. Г.
Короленка Наталія
Кібкало:
– Малювати Катерина
почала з раннього
дитинства, натхненна
прикладом мами
– професійного художника. Дівчині було нудно
малювати на папері й
вона, експериментуючи,
підбираючи нестандартні
основи для малювання,
вирішила малювати на
висушених апельсинових кірках і підставках
під гаряче з коркового
дерева! Використовуючи
пастель, гуашеві й
акрилові фарби, олівці,
гелеві ручки і навіть
косметику, Катерина
створює мініатюри на
тему фентезі, японської
гравюри, рідного міста.
Її роботи виставлялися
в Центрі сучасного
мистецтва і культури ім.
А.I. Куїнджі, історичній
бібліотеці ім. М.
Грушевського, бібліотеці
профкому комбінату
ім. Iлліча. Сьогодні ж у
нашій бібліотеці представлено 159 її робіт.
Талановиту берегиню, майора УРК Катерину Карабен-Фортун вітає отаман Приазовського козацького
Тонко відчуваючи
округу УРК, Генерал Козацтва Володимир Книшенко
чарівність навколишнього
світу, Катерина не змогла
Що не кажіть, а бібліотека – чарівне вшанування літератора, нещодавно
залишитися глухою до
місце. Місце сили, як зараз модно прийнятого до Національної спілки
болю і страждань своєї країни, рідного
говорити. Такою була у сиву давнину, письменників України.
I все це досягнення однієї людини: міста. Пережиті за останні роки трагічні
такою залишається і сьогодні.
Адже серед численних функцій, що Катерини Карабен-Фортун – вона події глибоко зворушили її душу і
виконуються нею, є одна дуже особ- і поетеса, прозаїк і художник. А ще відбилися у збірці оповідань «Пил, попіл
лива – надихнути, відкривши перед – мама двох маленьких синочків, та склянка фіалок».
– Не думала, що колись візьмуся за
людиною двері в загадковий світ Слова. громадський діяч, кореспондент,
викладач трьох іноземних мов. прозу, – зізналася письменниця. –
I тим самим розбудити талант.
Так, таке трапляється не часто. Багатогранність її таланту, її енергія Але в травні 2015 року раптом почали
приходити сни, а за ними, вже наяву
Але тим ціннішою є кожна подібна щиро вражають!
– Катруся – справжній творець. i при – слова прози. Я думала, що так прихоісто-рія! Центральній бібліотеці ім.
В. Г. Короленка міста Маріуполя у цьому вона дуже легко ставиться до дити можуть тільки вірші, а тут – цілі
цьому плані справді щастить. Адже своєї творчості – створила і відпустила, речення! Складні, з суворим порядсам Маріуполь – місто напрочуд як пташку в небо, – наголосила ведуча ком слів і не можна їх переставити...
літературне, його жителі вміють вечора, головний методист ЦБ ім. В. Г. Бувало, о третій години ночі я вставала
відчувати і цінувати живе слово. Короленка Ольга Подтинна. – Напевно, і їх записувала. Так, з уривків вийшли
А багато місцевих авторів перший тому вона і сама літає високо, наче птах. оповідання. i я вирішила, що це буде
М а р і у п о л ь д а в н о з н а й о м и й з збірка, у якої є душа.
крок у літературу зробили саме через
Розповіді розділені в збірці на дві
Катериною як з поетесою. З тих же
бібліотечний поріг.
Звичайно, далі творчий шлях 12 років вона прийшла в літературне частини – «Пил і попіл» і «Склянка
кожного з них стелиться посвоєму. Але об’єднання «Азов’я», твори її регу- фіалок». З «фіалками», як і завжди з
зв’язок зі своїм «місцем сили» вони не лярно виходили у світ на сторінках квітами, все просто – це чарівні ліричні
втрачають. I вибирають для проведення міських газет, поетичних збірок. мініатюри. А ось «Пил і попіл»... Тема
творчих зустрічей, ювілейних вечорів, Тому привітати дівчину зі вступом до тут непроста: страшна війна. Війна,
презентацій не Палаци культури або Національної спілки письменників якою вона відгукується в душах дітей,
сучасні арт-майданчики, а саме – України і вручити їй членський людей похилого віку, матерів, які втраквиток прийшли її «хрещені батьки» чають синів... Катерина змогла «взяти цю
Центральну міську бібліотеку.
Т а к в ч и н и л а і м о л о д и й в літературі – керівник літоб’єднання висоту» – слова її падають в саме серце,
маріупольський автор Катерина «Азов’я» Наталя Харакоз і член НСПУ пробуджують співчуття і розуміння.
– Так відчувати біль, страждання,
Карабен-Фортун. За її словами, Микола Новосьолов.
До речі, на сьогодні в нашому місті любов, надію, віру може тільки жінка,
дванадцятирічною дівчинкою
вперше увійшла вона до Центральної живе і творить 9 членів НСПУ. У їх числі – підкреслила Ольга Подтинна. – i саме
бібліотеки і була вражена всім: атмос- – 3 представниці прекрасної статі: сама біль, смуток, величезна надія звучать
ферою, кількістю книг, тим, що з нею, Наталя Харакоз, а також нещодавно у кожному слові збірки Катерини.
дитиною, розмовляли як з дорослою... прийняті до Спілки Анастасія Папуш Фабула досить цікава, а епілоги просто
приголомшливі – слова перетворюЗ того часу бібліотека стала для дівчини і Катерина Карабен-Фортун.
А ось те, що Катерина – ще й живо- ються в шлейф, який охоплює і не
особливим і дуже улюбленим місцем.
Тому не випадково вечір Катерини – писець – мало хто знає. Ця грань її відпускає, навіть коли ви перегорнули
«Любити і творити» – зібрав численних таланту для деяких гостей вечора стала останню сторінку.
Скептики могли засумніватися –
друзів і шанувальників її творчості саме в справжнім сюрпризом, і вони з цікачитальному залі ЦБ ім. В. Г. Короленка. вістю розглядали картини й мініатюри, може, перехвалили молодого автора?
Але ось залунав голос Каті – вона читала
Просто сказати, що він став незви- представлені на виставці.
Загадкою, яка заінтригувала глядачів, оповідання вголос. I на очах слухачів
чайним – це не сказати нічого. Адже
тут була і презентація збірки прози, став матеріал, на якому Катерина з’явилися сльози. Книга, така маленька,
і відкриття виставки живопису в виконує свої роботи. Відкрила завісу справила величезне враження...
На жаль, збірка вийшла невеликим
мобільній галереї «Світ захоплень», і таємниці завідувач сектору читаль-

тиражем – видання книги боляче б’є
по кишені автора. Однак гість вечора
– головний отаман Приазовського
регіону Українського Реєстрового
Козацтва, Генерал Козацтва
Володимир Книшенко пообіцяв:
«Катя – член нашої організації і ми
знайдемо гроші, щоб видати більше
примірників цієї збірки і вручити
бібліотекам та навчальним закладам
безкоштовно.
Ну, а поки ознайомитися з творами
Катерини Карабен-Фортун можна
в Центральній бібліотеці ім. В. Г.
Короленка і на сторінці автора на сайті
«Проба пера».
ПРО АВТОРА
Катерина Геннадіївна КарабенФортун народилася 21 листопада
1986 року в Донецьку, з 1990 року
проживає в Маріуполі.
З 1992 по 1999 навчалась у ЗОШ
№ 9, з 2000-го по 2003-й – у
Маріупольському міському ліцеї на
фізико-математичному відділенні.
Писати вірші та казки почала з
13 років.
Переможниця міського поетичного
конкурсу імені С. Когана в номінації
«Читання авторської поезії» (2002
р.); лауреат міського літературного
конкурсу «Маріуполь – очима
молоді» (2003 р.); лауреат обласного
конкурсу «Творча юнь Донбасу» в
номінації «Авторська поезія» (2004
р.). 2005 року стала членом міського
літературного об’єднання «Азов’я».
Учитель 2 категорії, впродовж
7 років викладала англійську та
українську мови. ЇЇ методичні
розробки щодо розширення світогляду
учнів з питань Європейської інтеграції
та місця України у Євросоюзі
опубліковані в регіональному виданні
«Золоті сторінки освіти».
2012 року побачила світ її перша
збірка поезій «Барви мого серця»,
друга – «Промінь слова» 2013 року.
Обидві збірки з авторською графікою.
Книги стали переможницями VI
Міського фестивалю «Книги та преса
Маріуполя» в номінації «Кращі книги
молодих авторів».
2016 року стала переможницею
літературного конкурсу « Пульс
Слова» в номінації «Поезія» та
Всеукраїнського літературного
конкурсу «Паперовий літак».
Влітку 2016 року вийшла друкомом
збірка малої прози « Пил, попіл та
склянка фіалок».
Крім рідної, української, вільно
володіє та пише вірші й прозу
російською, англійською, іспанською
та італійською.
Вірші та прозові нариси друкувалися у міській періодиці та збірках
поезій «Мариуполь в созвездии Лиры»,
«Город Марии», «Лукоморье», «Души
прекрасные мотивы», «Прибой»,
у регіональних збірках «Рапсодия
души», «Многоцветье имен»,
у Всеукраїнських альманахах та
антологіях видавництва «Склянка
часу» «Антологія сучасної поезії,
лірики та новелістики України»,
«Primavera», «Amor», «VIA Подорожі»,
«Musica», «Весна-Скіфія», «Паралелі
меридіанів».
Нині перебуває у відпустці по догляду
за дітьми. Має двох малолітніх синів.
Берегиня Приазовського округу
УРК, майор УРК.
Власний кореспондент газети
«Україна козацька».
Член Національної спілки
письменників України.
Юлiя ЯКОВЕНКО,
бібліотекар Центральної бібліотеки
ім. В. Г. Короленка
м. Маріуполь
Фото Олександра Бiлоконя

бо дбав не тільки про себе.
І від того мені світло на душі
В. Стус
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СПОВІДЬ НА ДИКТОФОНІ
Пам`яті оперного співака, який віддав життя за
незалежність України
Вересневе сонце у своїй золоченій бричці
наближалося до обрію, який синів десь далеко
за чорною стрічкою лісосмуги. Серед степового
безмежжя стояла група чоловіків у військовому
одязі, з кілограмами важкого знаряддя, що увесь час
підморгувало зеленими цятками вогників.
– Фіксую час: 17:13. Так, тепер за планом обшукуємо
сектор Д – 66, шосту чверть... – командуючий групи
з розмінування природних об`єктів гортав сторінки
нотатника. – До заходу сонця маємо повернутися до
нашого табору. Торік під Дебальцевим іще точилися
бої. Дійте, хлопці, за інструкцією! I Бог нам у поміч...
– Iване Дмитровичу, погляньте, а там що за пагорб?
– один із техніків показував на невеликий земляний
насип, метрів сім-вісім заввишки, що ховався під
густою ковдрою степу.
– I справді... На мапі не позначено... – кремезний,
схожий на стриженого ведмедя командуючий,
намагався крізь бінокль просканувати зелену
пухлину на тілі пожовклого осіннього різнотрав`я.
– Мабуть, курган якийсь безіменний. До Гострих
Могил, чи до Савура далекувато... – Iван Дмитрович
прибрав бінокль і сказав, звівши плечима, – та чи
мало їх, таких, забутих і не названих на нашій землі?
Усіх не перерахуєш... А цей ще й з каменюкою на
верхівці.
– На нього теж лізти... Talon IV сам би все перевірив
– ніби синхронно зітхнули техніки.
– Мені почулося, хлопці? Чи як? – командуючий
саркастично посміхнувся. – Роботів на всіх іще не
вистачає.
– Так, ми вже йдемо.
Четверо техніків, обвішані електронним приладдям
та схожі через те на кіборгів майбутнього, попрямували
до кургану.
Осінній вітер, осідлавши кудлате перекотиполе,
прочісував невидимим гребінцем сиві пасма ковилу.
Чорними хустинами пов`язали голови дикі маки, до
наступної весни заплющили очі анемони і волошки,
давно згасли свічки горицвіту, розлетівшись сухим
попелом понад степом.
Поховавши під забутими курганами бабине літо,
на крилах останніх лелек відлітав до Вирію вересень.
I тільки на тому пагорбі, здавалося, ще панував
серпень. Трави – вже не соковито-зелені, але й
не висушені сонячними променями, схилялися у
поклоні кам`яному ідолу, який мовчазним вартовим
застиг на верхівці.
Прилади для пошуку вибухівки заспокійливо і
вправно блимали зеленим – жодних небезпечних
«сюрпризів» не було. Несподівано, наче змовившись,
усе технічне знаряддя вимкнулось. Командуючий
грубо й голосно вилаявся.
– Але тільки що усе працювало, Iване Дмитровичу!
– Навіть зарядні пристрої не працюють!
– А у мене у голові дзвони б`ють!
– Дивіться, у мене навіть смартфон вимкнувся!
Дорослі чоловіки, досвідчені спеціалісти з
розмінування об`єктів, обступили Iвана Дмитровича
та галасували не гірше за школярів на перерві.
– Відставити! Струнко! – два слова нагайкою
хльоснули повітря, і в напруженій тиші почувся
низький голос степу.
Командуючий суворо дивився на чотирьох техніків,
що стояли, скам`янівши, ніби після зустрічі з
Медузою Горгоною.
– Паніка – шлях до смерті! Забули?! – вигукнув
Iван Дмитрович і додав уже спокійніше – хіба я сам
не бачу, що це геопатогенна зона? Мій кишеньковий
компас оскаженів – магнітна стрілка, он, крутиться
як секундна на годиннику. Який, до речі, щойно
спинився.
– А-а діяти нам як, пане командире?
– А як діяли наші діди-прадіди? А то позвикали до
роботів та ґаджетів усіляких... Треба перевірити, що
то за купа сміття у підніжжя тої кам`яної баби лежить.
Піднімаймось. По черзі, за мною, уперед!
Iван Дмитрович, поклавши годинника з компасом
до кишені, сміливо рушив назустріч невідомому.
За кілька хвилин просто перед ними постав похмурий
вусатий чоловік з кривим мечем у кам`яних руках.
Жовтувато-сірий камінь, оживлений майстерністю
невідомого скульптора, майже на одну третину вгруз у

земляне лоно старого кургану. Нерухомий ідол забутого
степового божества не сам зустрів саперів-техніків. Біля
його подертих мохом колін лежав скелет у залишках
брудного військового одягу.
Скільки вереснів отак пройшло повз нього?
Один, два чи більше? Промені втомленого за день
сонця тендітно торкалась білого черепа з дірою у
скроні. Шовкові трави постелили останню постіль
невідомому. Вітер з негодою не займали одяг і сумку
загиблого, наче жаліючи.

– Так, хлопці, тут справа кримінальна... –
командуючий підійшов до того, хто був колись такою ж
людиною, і зробив знак рукою технікам підійти ближче.
Минув час, коли годинник життя навічно
спинився, а загиблий усе ще тримав пістолет у руці.
Куля, пробивши скроню, вийшла прямо у груди
степового ідола, залишивши саму подряпину на
шершавому піщанику. Командуючий торкнувся
плеча мовчазного свідка тисячі тисяч подій.
Замислився: скільки смертей бачив цей забутий
кам`яний вартовий?
– Iване Дмитровичу, приладдя працює! Усе в
нормі! – вигук одного з техніків витяг його з марева
філософських думок.
– От і добре, давайте перевіряти...
Камуфляжний одяг з шевронами ДНР, табельна
зброя, жодних документів у сумці з речами: що
робив цей хлопець серед степу, залишається тільки
здогадуватись. Солдат при виконанні чи дезертир,
який втратив надію?
Двоє техніків-саперів обходили місцевість по
периметру, а інші двоє – шукали приховану
небезпеку у речах загиблого.
– Дивіться! Диктофон! – раптом вигукнули хлопці
і вийняли з сумки старенький касетний Sony.
– Тут був, цілий... – техніки не випускали з рук
диктофон, клацаючи кнопками та обдивляючись з
усіх боків, наче якусь дивину.
– А що, панове сапери, цікаво, що там записано?
Ворожі таємниці шкодять здоров`ю, повірте моєму
досвіду... – Iван Дмитрович владним жестом забрав
диктофон, збираючись покласти його у свій рюкзак.
– Стривайте! Я... Я теж відстоював самостійність
Батьківщини! Я теж воював! I маю право знати, що
там! – наймолодший з техніків з упертим блиском в
очах підвівся і стояв, ніби за командою «струнко». – У
мене навіть і зарядити є чим, ось... – і він протягнув
на відкритій долоні три пальчикові батарейки.
– Пане Олексію, то Ви що, справді думаєте, цей
електронний мотлох іще працює? – командуючий
презирливо пхикнув, помітивши, як у напруженому
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очікуванні в нього вп`ялися чотири пари очей. –
Добре. Але коли ми повернемось до штабу, у рапорті,
який мені доведеться скласти, текст отого шарудіння
і шкряботіння, що ви почуєте, записуватимете самі.
Диктофон пролежав чи рік, чи два тут, у сумці, серед
голого степу ...
– А як він працює?
– Давайте хоч спробуємо!
– А може там про заміновані об`єкти буде!
Сапери почали жваво обговорювати можливі
варіанти розвитку подальших подій, як почулося
гучне «клац!». Олексій, наймолодший технік, той,
що саме знайшов диктофон, уже вставив батарейки
і, ніби виправдовуючись, пояснив:
– Я знаю, як ним користуватися. Колись, іще до
війни, у Сашка, мого друга з дитинства, був такий
самий Соні. Ми ще у дворі бавились, сусідів на плівку
записували. Ох, і отримали ми тоді від батьків, за
те, що зіпсували касету з піснями Висоцького... − і
його пальці, що раптом стали вологі та негнучкі від
непроханих спогадів, натиснули кнопку Play.
Кілька секунд шипіння неприємно різало слух.
Командуючий і техніки-сапери зберігали тишу.
Вечірній степ теж зачаївся, прислухаючись.
Потім на тлі цього шарудіння почувся надламаний
парубоцький дискант:
– Мама, прості мєня...я так больше нє могу. Он
ідєт за мной, мнє страшно... Я просто виполнял
заданіє, мнє сказалі убрать того, которий нєдавно
появился в отрядє... Я єщє нє убівал...до етого.
Просто пріцелілся і спустіл курок... Он упал сразу же.
Я потом полдня просідєл в укритіі. А когда стємнєло,
он появілся і пошол за мной... он говоріт со мной,
мама! Он в крові і сквозь нєго все відно! – судомливі
схлипи на мить заповнили тишу. – Он пєл, мама! На
французском, что лі... Рассказивал, сколько арій єщо
нє успєл спєть, сколько ролєй мєчтал сиграть... Я нє
знал, нє знал, кто он... Мама, я больше нє видєржу!
Я сбєжал из лагєря, я нє хочу убівать! Тєпєрь мнє
конєц, мєня точно найдут і уб`ют... Прості мєня,
за всє... я взял свой старий діктофон, которим ми
с Льощкой баловалісь когда–то... Он тєпєрь по ту
сторону барікад... А я больше нє могу убєгать... Мама,
уже темнєєт, я не хочу слишать єго! Он сказал, что
его ім`я Мефістофель! Мнє страшно, я нє видєржу!
Прощай, мама...
Пролунав звук пострілу і наче щось важке впало на
землю. Кілька секунд чулося саме шарудіння, та коли
пальці вже майже натиснули кнопку Stop, почувся
спів. Він лунав іздалеку, поступово наближаючись.
Глибокий чоловічий голос співав французькою, а
потім, начебто спеціально для слухачів, не змінюючи
ритм, проспівав:
У догоду богу злата
край на край встає війною;
I людськая кров рікою
По клинку тече з булату...
Кац! – і плівка тугою пружиною вискочила крізь
тріснуте черево диктофону.
– Зламався все ж таки…, – зітхнув Iван Дмитрович.
Техніки опустили голови, наче прощаючись з мужнім
приладом, який незважаючи ні на що, спромігся
виконати свою місію.
Подив і біль, гіркі спогади про тисячі втрачених
життів за роки АТО читалися на обличчях колишніх
військових. Кожен з них здобув досвід саператехніка під час мобілізації та важких буднів
антитерористичної операції, коли над Батьківщиною
нависла недвозначна загроза.
На Олексія було важко дивитись – чоло порізали
зморшки, чорно-сині в останніх променях сонця, а
сам він скам’янілими губами шепотів:
– Сашко… Як ж ти так… Друже…
Збираємо знаряддя та повертаємось до нашого
табору. Сонце вже майже сіло. Сутеніє.
– Забираймо диктофон та ходімо. – сказав
командуючий. I, до речі, на плівці ми чули уривок з
опери Гюго «Фауст», партія Мефістофеля. Ми з жінкою
іще по молодості слухали на платівці. – додав він.
– Я пам’ятаю, чув у новинах, як десь недалеко, під
Дебальцевим, тут снайпер зняв оперного співака –
стиха промовив один із техніків, але почув його лише
Олексій, що ішов поруч і нічого не сказав на те.
Бурштинова намистина сонця закотилась ген за
обрій, сутінки почали розгортати ковдру темряви
над східною стороною степу. П’ять чорних чоловічих
силуетів поступово віддалялись від шостого,
кам’яного, який так і залишився стояти на безіменній
могилі мовчазним вартовим.
Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
член Національної спілки письменників
України,
берегиня, майор УРК
м. Маріуполь

Те, що розправляє мені плечі
Те, що відкрива на правду очі,
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Потрібно творити
величне!
Гордість УРК

50-річний Валерій Мартишко народився і виріс на Переяславщині, на Київщині. Закінчив Київський аграрний університет (нині Національний
університет біоресурсів та природокористування) та Київський університет ринкових відносин. Трудову діяльність розпочав 1987 року
агрономом із захисту рослин. Нині очолює власне фермерське господарство «Родина 2007», що у селищі Згурівка на Київщині. Успішний
підприємець. Живе в Борисполі. Депутат Бориспільської міської ради.
Окрім того, що пан Валерій займається найпочеснішою у світі справою – хліборобством, він ще й гарний поет, композитор і співак. У його
творчому доробку вже більше 30-ти пісень, багато з них в авторському виконанні звучать в ефірі Національної телерадіокомпанії України,
його пісні – в репертуарах Черкаського народного хору та Державного ансамблю прикордонних військ України.
Валерій Іванович Мартишко – громадський діяч, волонтер і меценат, козак Бориспільської сотні Лисянського полку Черкаського обласного
козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва.
«Коли мене запитують, де я народився, відповідаю: «На легендарних
Змієвих валах, які знаходяться поблизу
Малої Каратулі», – говорить козак
Валерій Мартишко. – Зараз у цьому
селі на вулиці Василенка живе моя
мама – Марія Калениківна. Я ж у Малій
Каратулі прожив лише кілька років:
коли мого батька Iвана Максимовича
(на жаль, вже покійного), обрали головою колгоспу «Більшовик» , що був у
Помоклях, ми переїхали до цього села.
Мені тоді було 4 роки. Так сталося,
що навчався в Помокельській школі,
а свідоцтво про закінчення восьмого
класу отримав у Малокаратульській
школі, де навчався лише останню
чверть. Після того, як батько в
Помоклях залишив роботу, ми повернулися в Малу Каратуль.
Моє дитинство пройшло в «УАЗику»
з номерним знаком «47-47». У цій
машині я їздив луками-полями зі своїм
батьком. Пам’ятаю, як у жнива, будучи
підлітком, вручну звантажував зерно
із причепів вантажівок. Я та й інші
хлопчаки з села дуже пишалися, що
трудилися на рівні з дорослими. Нам
було байдуже, що наш труд оцінювався
лише у вісім копійок за тонну перекинутого через себе зерна. Особливо на
шкільній лінійці нас переповнювало
відчуття гордості, коли голова колгоспу (мій батько) вручав нам грамоти та
сувеніри за допомогу в зборі врожаю. А
ще ніколи не забуду смак колгоспного
борщу, який їв з алюмінієвої великої
миски під копицею в полі.
Свого
часу
Валерій
Мартишко закінчив Боярський
сільськогосподарський технікум з
відзнакою. Здобувши професію агронома, два роки служив у танкових
військах у Дніпропетровську. Як
повернувся до рідного села, працював агрономом у колгоспі «Жовтень»,
згодом – у радгоспі «Бориспільський».
Хлібороб з діда-прадіда
«Я хлібороб з діда-прадіда, працюю
на землі й пов’язаний із нею на генетичному рівні, – наголошує пан Валерій.
– Фермерське господарство «Родина
2007» разом зі своїм братом Сергієм
створили в 2003 році. Тоді було дуже
важко починати господарювати. Нині
ж наше господарство має в обробітку
1500 гектарів землі, на якій сіємо
пшеницю, кукурудзу, сонях. Окрім
цього, маємо невеличке підсобне

з постановкою голосу, народилося
шалене бажання співати й записувати
свої пісні в студії. Так, за останні два
роки я написав більше 20 пісень. Вірші
ж люблю писати про життя, зі смислом.
Скажімо, вірш «Гостинець» з’явився
після того, як у 1980-х роках я своєму
батькові подарував станок для гоління,
забувши про те, що він голився
електробритвою. Так він, щоб я не
розчарувався, що не вгодив з подарунком, сказав: «Не переживай, синку,
головне не подарунок, а з якою душею
ти його даруєш». – розповів, як йому
бабуся принесла гостинець. Після
війни мого батька, як круглого
сироту, від колгоспу направили вчитися до Маслівського
сільськогосподарського
технікуму. Як поїхав він
на навчання, то до Різдва не
приїжджав додому. I ось одного
дня його бабуся зварила горщик
картоплі і з тим пішла провідати
онука. У свої 69 років вона йшла
16 кілометрів льодом до Канева,
а потім ще 12 км – по снігу до
Маслівки. Прийшла під вечір,
коли та картопля вже аж задубіла.
Цей бабусин гостинець для
батька був таким щирим, що він
запам’ятав його на все життя. У
вірші «Сон про батька» я написав про те, чого мені не вистачає
найбільше – не вистачає бути
дитиною».
Валерій Мартишко за повернення до поезії та музики, в
першу чергу, вдячний своїй
дружині Катерині, яка неабияк
підтримує його на творчих вечоУкраїнський реєстровий козак і хлібороб Валерій Мартишко на пшеничній ниві
рах та благодійних концертах.
«Хочу дати одну просту пораду
гостинці. «Понад усе там цінується (тобто ворог) вилізе, ти в нього стріляй, нашим людям – не читайте поганого,
кава й цигарки», – говорить волонтер, бо він вилазить тебе вбити. Випереди не дивіться поганих телепередач,
не слухайте поганої музики, бо ваш
тому й возить їх хлопцям у максималь- його і залишися живим».
Після того, як син Роман поїхав на життєвий рівень буде знижуватись.
них об’ємах.
«Чоловікові моєї племінниці Олексію Схід, пан Валерій за якихось кілька Намагайтесь тягнутися до красиХімічу з Малої Каратулі, який ніс годин написав вірш «Проводи в АТО» вого, звеличеного. А журналістам
службу у розвідувальному батальйоні і поклав його на музику. Того дня у залі потрібно побільше писати про хороше,
в гарячих точках під Волновахою, Бориспільської міськради з професійним щоб Путін не радів з того, що ми тут
кожного тижня через «Нову пошту» святом вітали вчителів міста. Там він впадаємо у відчай. I молімо Бога, щоб у
висилав все, що він просив для себе вперше виконав цю пісню. Всі, хто був нашій країні якнайшвидше запанували
мир та спокій», – побажав наостанок
та своїх побратимів. Коли Олексій у залі, плакали...
«Загалом, писати вірші я почав ще реєстровий козак Валерій Мартишко.
лікувався у військовому госпіталі в
Києві, звичайно, наодинці з бідою я з юних років. I співаю я з дитинства.
Олена МАТВIЄНКО,
Тільки тоді до своєї творчості ставився
його не залишив».
Рідний син Валерія Iвановича несерйозно. Лише з 2011 року, після
журналіст
– Роман, у складі батальйону спец- того, як викладач з вокалу допоміг
м. Бориспіль, Київська область
господарство, де утримуємо свиней,
корів, кіз, а також вирощуємо овочі.
Своїх понад три десятки працівників
харчуємо за рахунок господарства».
Валерій Мартишко із перших днів
Революції Гідності, як тільки міг,
підтримував мітингувальників. Возив
на Євромайдан не лише продукти
харчування, цигарки та теплі речі, а
й такі делікатеси як запечені поросята. Від початку війни на Сході й по
сьогоднішній день він також допомагає
чим може нашим військовим у зоні
АТО. Не минає й місяця, щоб він не
відвозив на передову нашим бійцям

призначення, також ніс службу на
палаючому Сході. Слава Богу, повернувся звідти живим і здоровим. Зараз
Рома знову збирається в зону АТО…
«А ви знаєте, що є найтяжчим у житті
для батька? – запитує Валерій Iванович
і сам же відповідає. – Відпустити
свого сина на війну. I знати, що не
відпустити не можеш. Було, як проводжали Романа в зону АТО, до мене з
Переяслава приїхали Олександр Ярема
і Григорій Дубина, з якими я багато
років підтримую гарні стосунки. Тоді
Григорій Iванович сказав Роману
напутні слова: «Синок, як тільки він

Кличе дух мій у політ лелечий,
Славою козацтва миро точить
В.Мартишко
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До козацької читальні

орнаменті козака Мартишка

Для
с п р а в ж н ь о г о зворушеність величчю її духу,
у к р а ї н с ь к о г о п а т р і о т а , і щасливим сум’яттям перед її
р е є с т р о в о г о к о з а к а красою.
з Борисполя Валерія
Ліричний герой Валерія
Мартишка, рік, що минає, М а р т и ш к а у с в о ї й
запам’ятається, як мінімум, сповідальності ніколи не
двома подіями в особистому полишає своєрідної буттєвої
житті.У рік його 50-ліття щирості, міцно замкненої
побачила світ перша поетична в і д б у д е н н о ї б а й д у ж о с т і
збірка «Білим – по чорному», т а н е п р а в д и . З в і д т и , з і
видана в Тернопільському свого надійного, доброго
видавництві «Терно-граф».
прихистку, його герой
До збірки талановитого споглядає на цей світ і себе у
поета-пісняра увійшли твори ньому, зі щемкою наївністю
різної тематики й жанрів. Вони юної, а відтак, чистої душі,
мають величезну емоційно- що химерно замішана вже
в и р а ж е н у а м п л і т у д у : т у т й на великому, не завжди
і б а т ь к і в с ь к а н и в а , щ о лише сонячному, життєвому
матеріалізувалась у свідомість досвіді.
поета неозорим буттєвим
Вірші самобутнього поетаполем, зрошеним кревним, козака Валерія Мартишка
вічним зв’язком поколінь, с в і т л і т а щ и р і , т е п л і т а
зі своїми прабатьківськими ліричні, сповнені родинного
традиціями, настановами, та людського тепла. Навіть
віруваннями, а головне – сум ліричного героя завжди
з правіковими коріннями осяяний сонячним променем,
любові до своєї родини та щ о в п е р т о д а є н а д і ю т а
рідної землі; тут і пекучий спонукає до поступу.
біль за долю Батьківщини,
за вікове насильницьке
нищення козацького духу;
Олена IЩЕНКО,
тут і закоханість у жінку, і
поетеса, літературознавець
Читачам «УК» пропонуємо добірку віршів козака Бориспільської сотні Лисянського козацького полку Черкаського
обласного козацького товариства УРК Валерія Мартишка.

ГОСТИНЕЦЬ
З Переяслава в Канів за Дніпро через лід
Для онука бабуся понесла обід.
Горщик теплий картоплі замотала в
хустину,
Помолившись, пішла, поки ноги носили.
Він єдиний у неї залишився з сім’ї,
Два сини з чоловіком полягли на війні,
А невістку, потому, люди тихо
сховали.
Ту любов, що для всіх, всю йому
віддавала.
Попросила в колгоспі пожаліти онука
I відправити в Канів здобувати науку,
Хай іде, а сама якось вже проживу,
Поки вивчиться він – покріплюся, не
вмру.
З Переяслава в Канів – ой далека
дорога,
Аж на вечір онука обняла, слава Богу.
До бабусі горнувся, цілував, обіймав,
I стареньку її усе мамою звав.
Щось смачніше від тої задубілої
бульби
Більш ніколи не їв, смак її незабутній.
Бо у горщик бабуся усю душу поклала,
Щоб в дорозі не змерзла – у любов
замотала.

СОН ПРО БАТЬКА
Сон про батька наснився – зупинилась мить,
У дитинстві купався – що аж серце болить.
У дитинстві купався – воду людям носив.

Все до нього тулився, і одне лиш просив.
Підніміть мене, тату, на руки,
Покажіть куди сонце сховалось,
Покажіть де кінчаються луки
I як вітер у травах гуляє.
Розкажіть, хто запалює зорі,
I про що там на небі розмови,
I чому забуваю я горе,
I коли ми зустрінемось знову.
Сльози вранці розбудять – вип’ю їх
гіркоту,
Хіба можна забути твоїх рук теплоту,
Хіба можна забути твою вічну любов.
Хочу в сон повернутись, де проситиму
знов.
Підніміть мене, тату, на руки,
Покажіть, куди сонце сховалось,
Покажіть, де кінчаються луки
I як вітер у травах гуляє.
Розкажіть, хто запалює зорі,
I про що там на небі розмови,
I чому забуваю я горе,
I коли ми зустрінемось знову.

НIХТО КРIМ МЕНЕ
Те, що розправляє мені плечі,
Те, що відкриває правді очі
Кличе дух мій у політ лелечий
Славою козацтва мироточить.
Все те не дає ночами спати,
Підійма на бій за Україну,
Знаю, що пробачить сива мати,
Якщо я на цій війні загину.
Ніхто, крім мене – за Україну,
За честь, за волю і за калину,

За синє небо і жовті ниви,
Ніхто, крім мене – за Україну!
Може нас нащадки не згадають,
Можна і відсидітись, напевно,
Та «рабів до раю не пускають»,
Дай нам, Боже, вмерти не даремно.
Чуйте, люди, та ставайте з нами.
Шлях один: на волю чи на небо.
Воля не дарується царями,
Волю у боях здобути треба.

СОРОЧКА
Хрестиком сорочку виший мені мила
Ниточкам розказуй, як мене зустріла,
Голочці повідай, як мене кохаєш,
Як життя без мене ти не уявляєш.
Полотнище вицілуй, скільки воно схоче,
Одягни на себе і поспи три ночі,
Щоб воно тобою пахло, наче зіллям,
Щоби моє серце – мов весняним гіллям.
Щоб тебе єдину я кохав щосили,
I сорочка люба розцвітала в крила.
У твої обійми щоби міг злетіти,
В будь-яку хвилину зміг тебе зігріти.
Я за ту сорочку все віддам, що маю,
Я у ту сорочку серденько сховаю.
Буду в ній ходити, буду в ній і спати,
Я у тій сорочці буду й помирати.
Валерiй МАРТИШКО,
козак Бориспільської сотні
Лисянського полку ЧОКТ УРК
м. Бориспіль
2016 рік
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З нами Бог і Україна
Козацький вернісаж

Моя праця – пам’ятник небайдужим!

У зв’язку з останніми подіями, що сталися в Україні, багатьох українців турбують два питання: «хто винен?»
та «що робити?».
На перше питання відповідь проста – це стара відома істина «невинних немає». Винні ми всі з вами. Відповідь
на друге питання – «нащадки скоріше пробачать нам помилкові дії, ніж бездіяльність!»
Проте часто дозволяємо байдужості заполонити наше життя. Тоді починаєш тліти та згасати.
Моя праця – пам'ятник тим, хто не допустив у своє серце байдужість.
Сенс їхнього життя – воля рідної землі, в ім'я якої вони боролися і борються, жили і живуть.
І хай долі моїх невидуманих героїв допоможуть наблизити зоряний час України. Адже життя кожної людини,
незважаючи на те, пам'ятатимуть її потомки чи ні, має свій сенс існування і свою вартість, адже кожна біографія
–це окрема історія, вплетена до загальної історії, котра діє через кожну особу і кожний так чи інакше робить свій
внесок у її розвиток. Україна понад усе!

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
Орнамент, присвячений захисникам України
(Рис.1)
Антитерористична операція на сході
України (АТО) – комплекс спеціальних
організаційно-правових заходів, направлених
на протидію діяльності незаконних російських
і проросійських збройних формувань на сході
України під час російської збройної агресії
2014-2016 рр. та, зокрема, під час війни на
сході України.
Сили сторін:
Українські військові підрозділи, сили
правопорядку та добровольці.
Сепаратисти, терористи та російські військові
підрозділи.
«РАБІВ ДО РАЮ НЕ ПУСКАЮТЬ»
Батальйон територіальної оборони України
«Айдар» був одним із перших добровольчих
батальйонів, який ще в травні 2014-го взявся
захищати східні рубежі Луганської області.
Тоді його основу склали майданівські
сотні Самооборони – Афганська, 18-та,
31-ша, 37-ма, сотня «Ведмеді». Iніціатор
створення і перший комбат «Айдару» –
сотник Самооборони Майдану, підполковник
Сергій Петрович Мельничук.
Девіз «Ми прийшли перемогти і розійтися по
домівках!» згодом було замінено на новий: «З
нами Бог».
7 серпня 2014 року на базі добровольчого
батальйону територіальної оборони «Айдар»
створено штурмовий підрозділ Збройних
Сил України для проведення спеціальних
операцій у зонi АТО. У вереснi підрозділ був
переформований у 24-й окремий штурмовий
батальйон «Айдар» Сухопутних військ
Збройних Сил України.
Орнамент «Сова», присвячений батальйону
«Айдар». (Рис. 2)
«ПРОГРАВШИ – ШУКАЙ ПРИЧИНУ У
СОБІ.
ПЕРЕМІГШИ – ЗАЛИШАЙСЯ
СКРОМНИМ».
З кодексу «Азовця»
Полк «Азов» – окремий загін спеціального
призначення Національної гвардії України,
раніше полк патрульної служби міліції особливого
призначення МВС України, який базується у
Маріуполі Донецької області (тимчасово базувався
у Бердянську Запорізької області). Задіяний у
Антитерористичній операції на півдні Донецької
області, переважно в межах Приазов'я. Особовий
склад підрозділу проходить службу за контрактом і
виконує поставлені завдання.
Емблемою полку є символ «Iдея Нації».
(Рис. 3)
«КОЛИ ВСЕ ПОГАНО, ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ,
ЩО НІЧОГО НЕ ПОТРІБНО РОБИТИ»
Iз розмови з бійцем батальйону «Донбас»
Орнамент, присвячений батальйону
спеціального призначення «Донбас» (Рис. 4)
Батальйон «Донбас» розпочав свою
історію як загін народного ополчення на
Донеччині. Вишкіл добровольців відбувався
в одному з сіл на межі Дніпропетровщини та
Донеччини на території колишньої машиннотракторної станції. Станом на травень 2014

року особовий склад «Донбасу» на 80 %
складався з мешканців Донецької області.
29 травня 2014 року підрозділ включено
до складу Національної гвардії України з
формуванням на її базі підрозділу спеціального
призначення. Основні напрями діяльності
батальйону: проведення розвідувальних,
протидиверсійних, штурмових операцій,
а також посилення охорони державного
кордону України на сході від диверсійних і
терористичних груп.

Рис.1 Цей старовинний
донецький орнамент має
козацьке походження

Рис.2 Орнамент, присвячений
батальйону територіальної
оборони «Айдар»

Рис.3 Орнамент,
присвячений полку «Азов»
МВС України

Рис.4 Орнамент із
бойового прапора БСП
«Донбас»

Рис.5 Орнамент,
присвячений ГЕРОЯМПОБРАТИМАМ, УНСО

Рис.6 Орнамент із
бойового прапора 14-го
ОМПБ «Черкаси»

«БРАТ ЗА БРАТА»
Орнамент, присвячений батальйону УНСО
(Рис. 5)
Коли влітку 2014 року Україна опинилась перед обличчям війни, основний тягар
протистояння з російським агресором
припав на добровольчі формування. Майже
у кожному з них були іноземці, які одразу
прийшли добровільно, безкорисно на допомогу
українському народу, як свого часу це робили
українці. УНСОвці також пішли на схід у складі
батальйонів «Айдар», «Азов», «Донбас». Згодом
був сформований добровольчий батальйон
УНСО, який увійшов до складу Збройних Сил
України. З жовтня 2014 бійці батальйону виконують бойові завдання в зоні АТО.
За ініціативи УНА-УНСО і благодійного
американського фонду FRAC та підтримки
цивільного корпусу полку АЗОВ встановлена
спеціальна відзнака –медаль «Брат за Брата.
За жертовність».
«I НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ,
ВРАГА НЕ БУДЕ, СУПОСТАТА»
Т. Шевченко
Орнамент, присвячений 14-ому ОМПБ
«Черкаси» (Рис. 6)
14-й окремий мотопіхотний батальйон
«Черкаси» – формування у складі Збройних
Сил України, створене як 14-й батальйон
територіальної оборони «Черкаси» з
мешканців Черкаської області.
Формування батальйону розпочалося 6
травня 2014 року й проходило за сприяння
Черкаської обласної держадміністрації та
громадських організацій області.
Бойову підготовку батальйон проходив у
Переяславі-Хмельницькому.
З початку липня 2014 року батальйон
виконував завдання з охорони державного
кордону на півдні України – в Котовському
районі Одеської області. З початку вересня
2014 року батальйон виконує бойові завдання
на сході України у складі Збройних Сил
України.
Черкаський батальйон територіальної
оборони всіляко підтримується громадою
Черкащини.
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