ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

Е-mail:PROSVITA_KMO@ukr.net
5 (206)
березень
2015 р.

За вас правда, за вас слава і воля святая!
Газета Криворізького міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

НАШІ САЙТИ: www.kmpzt.org.ua і www.pprosvita.at.ua

До Дня народження творця музики гімну України
У ці дні виповнилося 200 років з дня
народження людини, якій судилося
стати одним із творців патріотичної
пісні, що відразу набула рис народного гімну. Саме 4 березня 1815 року
побачив світ Михайло ВЕРБИЦЬКИЙ,
майбутній священнослужитель, громадський діяч і композитор, творець
музики до тексту «Ще не вмерла
Україна, ні слава, ні воля …», написаного Павлом Платоновичем ЧУБИНСЬКИМ
(1839-1884 рр.), українським етнографом, фольклористом, поетом, членом
Російського географічного товариства,
лауреатом золотої медалі Міжнародного
географічного конгресу в Парижі та
Уваровської премії Петербурзької
Академії наук.
Хвиля революційних подій, що прокотилася європейськими країнами 18481849 років, відома під назвою Весна
народів, яка декларувала необхідність
творення нової державності, скасування кріпацтва в Російській імперії розбудили національну свідомість багатьох
народів, у тому числі - розділеного за
територіальним принципом українського
етносу. Народжений на Київщині автор
слів українського гімну Павло ЧУБИНСЬКИЙ і народжений на території тодішньої
Польщі автор музики Михайло ВЕРБИЦЬКИЙ поєднанням своєї творчості
знаменували тривалість соборного духу
українського національного проводу.
Перебуваючи у вирі тогочасного
суспільного життя, Павло ЧУБИНСЬКИЙ
у вересні 1862 року на одній із вечірок
написав вірша, який був проспіваний
на мотив сербської патріотичної
пісні під впливом присутніх на вечірці
революційно налаштованих сербських

«День» розшукав жителя
Краснотур’їнська (Урал) Олександра ЖУКОВА, чий вчинок сколихнув
«Фейсбук», і дізнався його історію боротьби в глибинці.
«Щойно переглянув кадри з суду
Надії. Просить не вмовляти її закінчити
голодування. Велика Сильна Жінка!
Слава Україні! Героям Слава!», — пише
мені 38-річний підприємець Олександр
ЖУКОВ, який минулої неділі вийшов на
центральну площу Краснотур’їнська з
одиночним пікетом. У руках він тримав
два плакати: «Свободу Наде САВЧЕНКО»
і «Расстрелян за правду» з портретом
Бориса НЄМЦОВА. Краснотур’їнськ —
це місто обласного підпорядкування в
Свердловській області Росії, промисловий і культурний центр Північного Уралу.
Місто невелике, населення — лише 58,5
тисячі (за попередньою оцінкою на 1
січня 2015 року). З цих тисяч знайшовся
один, який не побоявся вийти на пікет
і продемонструвати свою позицію. Ця
історія чимось нагадує історію Світлани
ДАВИДОВОЇ, домогосподарки з Вязьми
— маленького містечка. Вчинок одного
і... тиша у відповідь. Що в російських
ЗМІ, що в суспільстві. «День» розшукав
Олександра ЖУКОВА і розпитав, як у невеликих містах Росії суспільство реагує
на такі пікети, чи страшно йому було
і що для нього означає постать Надії
САВЧЕНКО.
— Чому ви тримали разом ці два
плакати — «Свободу Наде САВЧЕНКО»
і «Расстрелян за правду» з портретом НЄМЦОВА? Вони для вас якось
пов’язані?
— Я спочатку мав намір вийти з одним плакатом на підтримку Надії, але
в п’ятницю сталося вбивство Бориса
Єфимовича, і, звичайно, я не зміг не
зробити ще один плакат на спомин про
нього. Як пов’язані? Зв’язок прямий:

студентів. Поширення цього вірша серед
учасників українофільських гуртків, які на
той час об'єдналися у Громаду, набувало
небажаних для влади масштабів, а вже
20 жовтня того ж року шеф жандармів
князь ДОЛГОРУКОВ розпорядився вислати ЧУБИНСЬКОГО «за шкідливий вплив
на розум простолюду» в Архангельську
губернію під нагляд поліції.
Про шлях, який торував твір Павла ЧУБИНСЬКОГО до визнання його одним із
атрибутів державності, розповідається у
Вікіпедії: «Перша публікація вірша Павла
Чубинського — у львівському журналі
«Мета», 1863, № 4. Отримавши поширення на Західній Україні, вірш не
пройшов повз увагу релігійних діячів
того часу. Один із них, отець Михайло (ВЕРБИЦЬКИЙ), знаний композитор
свого часу, захоплений віршем Павла
ЧУБИНСЬКОГО написав музику до нього.
Вперше надрукований у 1863, з нотами — у 1865, вперше почав використовуватись як державний гімн у 1917році.
У Царській Росії пісня «Ще не вмерла
Україна» вперше була опублікована в
1908 році. У 1917–1920 роки. «Ще не
вмерла Україна» як єдиний державний
гімн законодавчо не був затверджений,
використовувалися й інші гімни, а 1939му «Ще не вмерла Україна» затверджений гімном Карпатської України.
У роки радянської влади навіть згадка про гімн «Ще не вмерла Україна…»
суворо заборонялася. Після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року серед депутатського корпусу Верховної Ради України існувало
постійне протистояння між прихильниками самостійності України і представниками компартійної і радянської

номенклатури. Намагаючись перервати спадковість державної символіки,
антиукраїнські парламентарії мотивували неприйнятність слів гімну
«ще не вмерла Україна …» мнимою
приреченістю, нібито зазначеною у
цих словах, країни до її скону. Вони навмисно відривали авторський заклик
до відродження України від існуючої
на час створення гімну політичної
реальності придушення національної
самосвідомості, залишали поза увагою
наступні рядки твору: «Ще нам, браття
українці, усміхнеться доля …», які аж ніяк
не свідчили про приреченість. Зрештою,
зусилля депутатів-патріотів, згуртованих
у Народній Раді, хоч частково увінчалися
успіхом: 15 січня 1992 музична редакція
Державного гімну була затверджена
Верховною Радою України, що знайшло своє відображення у Конституції
України. І лише 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон „Про
Державний гімн України», яким державним гімном затверджено Національний
гімн на музику Михайла ВЕРБИЦЬКОГО зі словами тільки першого куплета і
приспіву пісні Павла ЧУБИНСЬКОГО «Ще
не вмерла Україна», в якій перша строфа
була змінена на «Ще не вмерла України
і слава, і воля».
Визначний український композитор Валентин СЛЬВЕСТРОВ з приводу мелодики гімну висловив таку думку: «Це ж алілуя, розспів. У гімнах ніде
такого немає! Це унікальний твір: це
— гімн України, але в ньому є ознаки
літургійного початку. У цьому гімні затонула якась пам’ять про літургію, про
всеношну».
Микола КОРОБКО,
м. Кривий Ріг

Про силу «одиниць»

НЄМЦОВА вбили, САВЧЕНКО вбивають.
НЄМЦОВ був найяскравішим представником опозиції, непохитним борцем з
окупаційним режимом ПУТІНА. Упевнений, що саме за це його і було вбито.
— Що для вас означає подвиг Надії
САВЧЕНКО?
— Надія САВЧЕНКО — це герой своєї
країни. Перед таким солдатом можна
лише схилятися. Вона велика жінка.
— На що більше реагували
перехожі: на плакат про НЄМЦОВА
чи про САВЧЕНКО?
— Я стояв на нашій центральній площі
півгодини. За цей час повз мене пройшло осіб 100—120, всі звертали увагу
і читали плакати. До мене підійшло людей сім, і всі критикували мене, говорили, що я зрадник, що НЄМЦОВ злодій і
шахрай, що він жив на гроші держдепу і
просив американців, щоб вони розбомбили Росію. Щодо САВЧЕНКО казали,
що вона вбивця, фашистка і мразь. Всі,
хто підійшов, шкодували, що немає по-

ряд снайпера, щоб мене відправити
вслід за НЄМЦОВИМ. Наче у СОЛОВЙОВА на передачі побував. Але були
і такі, які проходили повз і схвально
посміхалися, піднімали великий палець
вгору, підтримуючи мене. Раніше на
подібні акції я не виходив і в мітингах
участі не брав. Але вже протягом
півтора року відстоюю свою позицію
на місцевому форумі, це сайт нашої
місцевої газети «Вечерний Краснотурьинск». Це єдиний сайт, де мене
не блокують. У нас місцева газета незалежна, главред і весь колектив —
притомні люди.
— Наскільки важко розворушити,
закликати до дискусії жителів міст,
віддалених від столиці? Тут люди
більше чи менше схильні до пропаганди?
— Розворушити і закликати до дискусії
тих, у кого вата в голові, неможливо, а
часом і небезпечно. Проти телевізора
немає жодних прийомів. Якщо людина
просочилася цією гнилизною, то, схоже, назад дороги немає. Принаймні, я
не бачив жодного, хто б поміняв свою
позицію. У мене батьки були цілком
ліберальними, толерантними людьми,
але рік тому вони як озвіріли. Тепер у них
навколо фашисти, піндоси, гейропейці,
а я зрадник і п’ята колона. Жах. Але, на
щастя, більшість моїх друзів виявилися
притомними. Чому на когось ця суча
пропаганда діє, а на когось — ні, я не
знаю. Не знаю також, у яких регіонах
вати більше, а де менше. Ані від освіти,
ані від віку це не залежить
Анна СВЕНТАХ,
газета «День», 6 березня 2015 року
Фото зі сторінки FACEBOOK
Олександра ЖУКОВА

У Дніпропетровську
презентують колекцію
рідкісних книг ШЕВЧЕНКА
У ПОНЕДІЛОК, 9 березня, у
Дніпропетровську, у музеї «Літературне
Придніпров’я», відкрилась виставка
рідкісних книг та інших експонатів
«Пам’яті Великого Кобзаря» і відбувся
День відкритих дверей, присвячений
дню народження Тараса ШЕВЧЕНКА.
Як розповіли музейники, наразі заклад
презентує цілу колекцію «Кобзарів» із
зібрання дніпропетровського філософа,
професора Анатолія ФОМЕНКА, яку він
передав до музею майже 16 років тому.
Колекція налічує 350 книжок з творами
Тараса ШЕВЧЕНКА і видань, присвячених його життю та творчості, майже
600 листівок з портретами Кобзаря,
репродукціями його живописних та
графічних творів, листівки, створені за
сюжетами його віршів, значки, медалі
та марки.
Цінними експонатами колекції фахівці
називають раритетні видання творів
поета: прижиттєвий шевченківський
«Кобзар», виданий 1860 року завдяки меценатству відомого українського
садівника Платона СИМИРЕНКА, «Кобзар» празького видання 1876 року, книга «Поезії Т.Г. ШЕВЧЕНКА, заборонені
в Росії», яка побачила світ в Женеві
1890 року. «Серед безцінних видань
ХХ століття – «Кобзар» 1931 року з
ілюстраціями Василя СЕДЛЯРА, репресованого в сталінські часи, а також
«Кобзар» в трьох книжечках, видрукуваних 1947 року українцями в Західній
Німеччині в таборі для переміщених
осіб, зі словами на обкладинці «На
чужині», – розповідають у музеї.
Крім того, музейники словами згадують дарувальника, колишнього
власника колекції Анатолія ФОМЕНКА. У 1943 році, коли юнаком Фоменко пішов до війська, він узяв з собою
із домівки найбільшу реліквію – «Маленький Кобзар», надрукований 1917
року й куплений ним під час окупації на
ринку міста Артемівська. Після війни,
ставши інвалідом і навчаючись на
філософському факультеті Київського
університету, майбутній професор попри обмежені студентські статки, вже
почав збирати свою Шевченкіану. Свою
колекцію ФОМЕНКО поповнював усе
своє життя.
Сайт радіо «Свобода»,
10 березня 2015 року

УГСПЛ оголошує набір волонтерів
для розслідування воєнних злочинів
Українська Гельсінська спілка з прав
людини (УГСПЛ) спільно з Центром
громадянських свобод (ЦГС) оголошують набір волонтерів для збирання та розслідування фактів воєнних
злочинів, вчинених в ході збройного
конфлікту на сході України.
Волонтерам пропонуються наступні
види діяльності:
- поїздки у Донецьку, Луганську та
інші області України у складі польових
моніторингових місій;
- опитування та анкетування осіб, постраждалих від воєнних злочинів;
- стажування у юристів, які ведуть справи військовополонених, зниклих осіб та
осіб, що стали жертвами викрадення і
катувань;
- моніторинг ЗМІ та участь у формуванні
бази даних.
Усі волонтери забезпечуються короткостроковим навчанням, компенсацією
дорожніх витрат та сертифікатами участі
у професійно-орієнтованій діяльності. Усі
запитання та заявки просимо направляти
на адресу olegmartynenko1965@gmail.
com або за телефонами: 067-397-30-07,
066 346 94 89. Контактна особа: Олег
МАРТИНЕНКО.
Сайт УГСПЛ, 6 березня 2015 року
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Сайт «Кримської правди» не працює
після опитування про статус Криму
Сайт газети «Кримська правда», яка підтримує анексію півострова, упродовж всього
дня 9 березня не відкривається. Як повідомляє «КримРеалії», збій стався після того,
як кримські та українські ЗМІ опублікували інформацію про опитування, проведене на
ресурсі газети. «Кримська правда» пропонувала відповісти читачам на питання «Як би ви
відповіли на всекримському референдумі сьогодні?». Станом на 8:00 9 березня участь у
ньому взяли 4510 осіб. 61% респондентів проголосували за «більш широкі повноваження
Криму у складі України». За «приєднання до Росії» проголосували 19% опитаних, ще 20%
не з’явилися б на референдум.
Головний редактор «Кримської правди» Михайло Бахарев заявив про фальсифікацію
опитування. «Судячи з послідовності дій та оперативності, з якою сфальсифіковані результати опитування були поширені українськими інтернет-ресурсами, у даному випадку
йдеться про підготовлену і заздалегідь сплановану провокацію. Її мета очевидна – створити ілюзію, що більшість кримчан сумніваються у правильності вибору, зробленого
ними на референдумі 16 березня 2014. Насправді це не має нічого спільного з дійсністю.
Результати даного опитування, проведеного редакцією газети серед кримчан за допомогою електронної пошти та через гарячу телефонну лінію, свідчать про інше», – зазначив
Михайло Бахарев.
За його словами, на сайт «Кримської правди» здійснюються DDoS-атаки, у результаті
чого доступ до нього практично заблокований. Атаки, за словами Бахарева, почалися після
«фальсифікації результатів опитування». Через це, каже він, редакція сайту вирішила анулювати дані інтернет-опитування та звертається з проханням до колег не цитувати їх.
У кінці лютого 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз російського Чорноморського
флоту війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів. 16 березня
2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус
півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні
Захід не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала. Захід запровадив
низку санкцій проти Росії та вважає, що Крим є частиною України.
Сайт радіо «Свобода», 9 березня 2015 року
Це для критиків є символ
неробства, інтелектуального
п а р а з и т и з м у, п а с и в н о ї
споглядальності, огульного
критиканства тощо. Мовляв, ці
людці плутаються під ногами у
влади, яка героїчно і ефективно
бореться проти ворогів,день і
ніч дбає про військо і країну, кує
перемогу на фронті, в тилу і на
міжнародній арені.
Головний аргумент проти
«диванної сотні»: а ви, власне, хто такі? А чи служили ви
в армії, а чи воювали в АТО?
Потім з’ясовується, що служба
у війську і участь в АТО аж ніяк
не рятує від докорів, особливо якщо фігурант висловлює
«неправильні» думки. Цікаво, що
й критики «диванних» незрідка й
самі – «огидні штафірки», себто
цивільні.
На відміну
від такої
публіки «антидиванні» заяви
професійних військових ще
якось можна зрозуміти. Адже
не лише нам, а представникам багатьох професій притаманна така собі станова чи
кастова зверхність. Лікарі щиро
переконані в тому, що лише
медики можуть розумітися
на всьому, що стосується
людського здоров’я. На думку
юристів, лише вони здатні адекватно тлумачити закони. Хоча
чи треба бути професійним
музикантом-виконавцем чи
композитором, щоб добре
відчувати і цінувати музику?
Чи треба бути футболістом чи
тренером, щоб розумітися на
футболі? Тут вистачить глибокої
зацікавленості; здорового
глузду і багаторічного уважного спостереження. Зрештою,
театрознавці самі на сцені
не грають, кінознавці самі не
знімають кіно. Чи можна на цій
підставі відмовити їм у праві на
судження?
Що ж стосується воєнної
справи, то як писав видатний
військовий теоретик усіх часів і
народів КЛАУЗЕВІЦ: « У воєнній
справі немає нічого, що було б
недоступно пересічному розуму, але воювати важко»…
Є азбучні істини в будьякій професії і вони можуть
бути відомими аматорам.
Приміром, не вивчавши курс
клінічної хірургії, можна бути
втаємниченим, що хірург перед операцією повинен помити
руки і забезпечити стерильність
в операційній. А якщо він того не
зробив, то є велика помилка і
службова недбалість.
Якщо людина багато років
цікавилися воєнною справою, воєнною історією,
воєнною теорією, прочитала на цю тему десятки серйозних книжок,мемуари
маршалів і генералів, багато
спілкуватися з професійними
знавцями - то вона здатна непогано орієнтуватися в цій
проблематиці. Тим більше, що

існують фундаментальні засади стратегії і тактики, що
сформовані ще тисячі років
тому. Приміром, у багатьох
військових академіях країн
світу в курсі історії воєнного
мистецтва вивчають знаменитий «косий удар» ЕПАМІНОНДА,
давньогрецького полководця
демократичної держави Беотія,
який вщент розбив військо
спартіатів під орудою царя КЛЕ-
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Через рік після анексії ПУТІН врешті
визнав, що особисто «поставив
завдання, сказав, що і як зробити»
Через рік після анексії ПУТІН врешті
визнав, що особисто «поставив завдання, сказав, що і як зробити»
Телеканал «Росія 1» показав фрагмент документального фільму «Крим.
Шлях на Батьківщину» У ньому президент Росії ПУТІН розповідає про те,
як приймалося рішення про анексію
півострова, передає РБК.
«Ситуація розгорнулася на Україні
таким чином, що ми були змушені
почати роботу з повернення Криму
до складу Росії, тому що ми не можемо покинути цю територію і людей,
які там проживають, напризволяще,
під каток націоналістів», - сказав
російський президент. «Поставив і
визначив завдання, сказав, що і як
ми повинні робити. Але відразу ж
підкреслив, що ми будемо робити
це тільки в тому випадку, якщо будемо абсолютно переконані в тому, що
цього хочуть самі люди, які проживають у Криму», - зазначив ПУТІН.
«З'ясувалося, що бажаючих
приєднатися до Росії там 75%. Було
проведене закрите опитування поза
контекстом можливого приєднання.

дири постійно скаржилися на
чисельну перевагу вермахта у
період 1941-1942 роки в усіх
його наступальних операціях.
Насправді, як довели історики
Віктор СУВОРОВ, Борис СОКОЛОВ, Володимир БЕШАНОВ,
Марк СОЛОНІН та інші, чисельна перевага загалом була
на боці Червоної армії, інша
справа, що німецькі генерали
віртуозно володіли методом

Для мене стало очевидним, що якщо
ми підійдемо до цього, то рівень
або кількість тих, які хотіли б, щоб
ця історична подія сталася, буде
набагато більшою», - додав він. За
його словами, «кінцева мета була
не в захопленні Криму і не в якійсь
анексії». «Кінцева мета була в тому,
щоб дати можливість людям висловити свою думку з приводу того,
як вони хочуть жити далі. Кажу вам
абсолютно відверто, абсолютно чесно: про себе подумав - якщо люди
так захочуть, значить так тому і бути.
Значить, вони будуть там з якоюсь
автономією, з якимись правами, але
в складі української держави. Нехай
так і буде тоді. Але якщо вони захочуть по-іншому, тоді ми не можемо їх
кинути. Результати референдуму ми
знаємо, і ми вчинили так, як повинні
були вчинити», - сказав ПУТІН.
Експрес онлайн, 10 березня 2015 року
Читайте більше тут: http://expres.
ua/news/2015/03/10/128351rik-aneksiyi-putin-vreshti-vyznavosobysto-postavyv-zavdannyaskazav-zrobyty

військ України формулювалися як: «стояти і не провокувати» Результат - відомий. Якщо
вже треба було утримати Дебальцеве і не допустити його
захоплення супротивником,
то можна було завдати кілька
відволікаючих ударів на інших
напрямках, щоб зменшити тиск
на Дебальцеве. Була така перекладена російською мовою і видана в СРСР книга британського

На захист « диванної сотні»…
У нас «диванною сотнею» називають тих, хто в Інтернеті, газетах, журналах, на
радіо і ТБ дає свої здебільшого негативні оцінки стратегії і тактики влади у війні на
сході. У переважно провладних ЗМІ (хоча опозиційні також цим не гребують) лише
ледачий не копає «диванників», причому критика якось обминає суть їхніх тез, шпетячи насамперед цей «шкідливий» типаж як такий
МОБРОТА і зробив геніальне
відкриття у цій воєнній царині.
Як відомо, всі елліни воювали,
використовуючи бойовий порядок фаланги. Кілька рядів
важко озброєних воїнів зі щитами і списами ставали стіною,
суцільним фронтом. Удару цього залізного прямокутника не
витримувала жодна варварська
армія. Коли ж у бою зустрічалися
дві еллінські фаланги, то перевагу мала численніша, тут діяли
арифметичні закони. Оскільки
ЕПАМІНОНД мав удвічі менше
воїнів, ніж спартанський полководець, то аріфметично він був
приречений на поразку. І тут, як
і АРХІМЕД, ЕПАМІНОНД міг вигукнути : «Еврика!» Він раптом
збагнув, що для перемоги не
треба бути сильнішим від ворога завжди і скрізь, необхідно
виявитися сильнішим лише у
потрібній час і в потрібному
місці. Беотієць, залишивши по
фронту мінімум воїнів, з їхньої
основної маси збудував на
своєму лівому фланзі потужну
штурмову колону, що в кілька
разів переважала кількістю
відповідний фланг спартанців.
Коли вони почали наступ, фронт
беотійців природно відступав, а
фланг висунувся наперед і завдав спартіатам удару страшної
сили , зруйнувавши праве крило
ворога, зім’явши його фалангу
( вона була сильною, допоки
зберігала порядок) і вийшовши
у спартанський тил. Далі почалося «побиття немовлят». Розгром спартанського війська був
цілковитий. Потім вони дорікали
беотійцям, що ті воювали «не
за правилами». За правилами беотійці не мали жодних
шансів. Геніальне відкриття
ЕПАНІМОНДА формулюється
просто: запорука успіху концентрація сил і засобів у напрямку вирішального удару.
Найневдаліше тут - це
рівномірний наступ по всьому
фронту. До речі, під час Другої
світової війни радянські коман-

ЕПАНІМОНДА, виявляючись
сильнішими лише тоді, коли
треба і там, де треба. Однак
метод ЕПАНІМОНДА (як будьщо в цьому житті) має свою другу сторону: якщо полководець
концентрує сили і засоби на
одній ділянці фронту, він неминуче послаблює і оголює інші.
Саме такої помилки припустився в 1920 році командир Міхаїл
ТУХАЧЕВСЬКИЙ, наступаючи на
Варшаву. Тоді ТУХАЧЕВСЬКИЙ
оголив свої фланги, зібрав у кулак усе, що в нього було, не залишивши резервів для виправлення можливих контрударів
супротивника. Маршал Юзеф
ПІЛСУДСЬКИЙ грамотно скористався недбалістю ТУХАЧЕВСЬКОГО. Бравурний похід
на Варшаву закінчився панічною
втечею. Командир Першої
кінної армії БУДЬОННИЙ вишикував три сотні вершників «ромбом», у центрі «ромбу» йшов він
сам,його штаб і «революційна
військова рада», побоюючись
атаки польських уланів. Сталося
те, що поляки назвали «Чудо
на Віслі».
У цьому контексті варто подивитися на ту ситуацію, що в
лютому 2014 року склалася на
Дебальцевському плацдармі.
Якщо подивитися на карту, то
стає зрозумілим, що у районі Дебальцевого виникла своєрідна
«опуклість» у бік «ДНР», контрольована українськими
військами. Таких випадків у
світовій воєнній історії було
безліч. Здебільшого, проблема розв’язується (залежно від
обставин) так : або, використовуючи «опуклість», треба з неї
наступати, розрізаючи ворожу
територію навпіл і ізолюючи
«ДНР» від «ЛНР», або оперативно виводити з потенційного
«котла» свої з’єднання, не допускаючи їх оточення. Обрали
третій, найгірший варіант: стояли і чекати несприятливого для
себе розвитку подій. У Криму
такі дії влади і командування

військового теоретика Ліддела
ГАРТА «Стратегія непрямих
дій». Це те, що сучасні політики
називають «несиметричною
відповіддю»…
Під Дебальцевим супротивник припустився помилок, якими українська сторона не скористалася. За різними оцінками,
росіяни зосередили там близько 17 тисяч своїх вояків проти
3 тисяч українських, забезпечивши собі потрібну перевагу.
Але задля цього їм довелося
оголити інші ділянки фронту.
Деякі комбати добровольчих
батальйонів стверджували, що
під час епопеї Дебальцевого
можна було взяти Луганськ чи
Донецьк, бо там залишилися
символічні залоги, чи принаймні
знецінити для росіян Дебальцеве, загрожуючи взяттям
центрів «ДНР», «ЛНР». Не завадило б створення бойових
ударних груп для обмежених
тактичних наступів (те, що називають активною обороною).
Дещо з цього доволі успішно
продемонстрував полк «Азов»
під Маріуполем…
Однак для такої креативної
війни, крім усього іншого,
потрібні талановиті, рішучі,
здатні на нестандартне
стратегічне і тактичне мислення генерали і старші офіцери.
Де їх узяти? Вони є у зоні АТО.
Під час війни найкращий відділ
кадрів - це фронт. Як висловився один радянський письменник : «Гармати висувають!» Є
вже чимало капітанів, майорів,
підполковників і полковників,
що з найкращого боку проявили себе протягом цих воєнних
місяців. На рівні рота-батальйонбригада управління боями вже
сьогодні здійснюється на загал
непогано, а вище починаються проблеми. Саме тому треба прискорити рух «соціальних
ліфтів» у війську. Архаїчна радянська кадрова система,
що за роки незалежності
«збагатилися» корупцією,

є смертельно небезпечною
під час війни. Потрібен реальний генеральський резерв
і кандидати у військах є. З цією
метою варто було б встановити військове звання «бригадний генерал» ( воно є у багатьох
арміях світу), проміжне між полковником і генерал-майором і
зняти бюрократичні перепони
у його присвоєнні гідним талановитим офіцерам із досвідом
війни. В добу війни Півночі проти
Півдня в США простий американець Улісс ГРАНТ сформував
бойовий загін із добровольців,
одержав звання бригадного генерала і став згодом
найуспішнішим полководцем
Півночі, який брав міста Півдня
одне за одним. Конкуренти і
заздрісники повідомили главі
держави Аврааму ЛІНКОЛЬНУ,
що ГРАНТ полюбляє «хильнути чарку». Знаючи, що ГРАНТ
- найкращий його генерал, президент жартома запитав у них:
«А чи не відправити решті наших генералів по ящику віскі?»
По війні бригадного генерала
Улісса ГРАНТА оберуть президентом США...
Але, судячи з її дій, чинна влада зацікавлена у збереженні
«радянського (за духом,
освітою, звичками, навичками)
генералітету. Бо він добре керований, безініціативний. бездоганно надається для маніпуляцій
з боку керівництва в інтересах
політиканських «перемир’їв»,
що завдають очевидної шкоди армії,заважають їй ефективно діяти. Напевно, саме
такі генерали потрібні не для
того, щоб воювати, а для того,
щоб імітувати війну в інтересах
«договірняків» із ворогом за
рахунок інтересів України.
Справжні бойові генерали будуть тиснути на владу, вимагаючи все в країні підпорядкувати
перемозі. Влада почуватиметься з ними доволі незатишно,
бо доведеться воювати, а не
торгувати з агресором.
Все це очевидне й для тих,
кого називають «диванною сотнею». Тому всіх цих людей загалом, як явище,намагаються дискредитувати. Влада рекомендує
своїм критикам замовкнути,
взяти автомата і поїхати в зону
АТО. Ніби це знімає велетенські
проблеми воєнно-політичного
правління… Звісно, у «диванній
сотні», як і серед вищого
керівництва, серед політичних
і військових чиновників, є різні
люди, є дурні й базіки, є розумні
і фахові. Других варто слухати,
принаймні аналітикам із президентських структур, якщо їх
патрону воно взагалі треба…
Це, між іншим, уже сформований і безплатний національний
«мозковий трест».
Ігор ЛОСЄВ,
сайт журналу «Український
тиждень» 4 березня 2015 року

У Криворізькому правозахисному
Шановні наші читачі, починаючи з цього числа, ми будемо публікувати матеріали під новою рубрикою: «У
Криворізькому правозахисному». В них буде йти мова про
діяльність Криворізького міського правозахисного товариства. А щоб отримати більш повну й розширену інформацію
про діяльність цієї громадської організації, радимо зайти на
її сайт, зазначений у нашій газеті на першій сторінці: www.
kmpzt.org.ua
ГО «КМПЗТ»
УВІЙШЛА ДО СКЛАДУ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
20 лютого 2015 року до
складу громадської ради при
Криворізькій районній державній
адміністрації обрана представниця ГО «КМПЗТ», членкиня
Ініціативної групи з підготовки
установчих зборів інститутів
громадянського суспільства
з обрання громадської
ради при Криворізькій
райдержадміністрації Світлана
Вікторівна ДЬЯКОВА . Згідно з
постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010
року N 996 про Типове положення про громадську раду при
міністерстві, іншому централь-
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ному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській
міській, районній, районній
у містах Києві та Севастополі
державній адміністрації,
«громадська рада є постійно
діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим
органом, утвореним для забезпечення участі громадян в
управлінні державними справами, здійснення громадського
контролю за діяльністю органів
виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю,
врахування громадської думки
під час формування та реалізації
державної політики».

2. ПЕРЕВІРКА В СОФІЇВСЬКІЙ
ВИПРАВНІЙ КОЛОНІЇ
23-го лютого 2015 року
на запрошення прокуратури Софіївського району
Дніпропетровської області у
перевірці дотримання вимог законодавства стосовно захисту
конституційних прав засуджених щодо медико-санітарного
забезпечення на лікування під
час перебування в Софіївській
виправній колонії № 45 взяв
участь голова громадської
організації «Криворізьке міське
правозахисне товариство» Микола КОРОБКО.
Комісія здійснила перевірку
документації діяльності медслужби установи за останні
р о к и , о гл я н у л а п і д с о б н і
приміщення, призначені для забезпечення життєдіяльності, та
палати для утримання хворих,
провела бесіди з в’язнями, що
перебувають на лікуванні.
Комісія встановила, що стан
забезпечення лікарськими
препаратами порівняно
задовільний, наявний асортимент препаратів першої
необхідності, наркотичні засоби
відсутні, знеболюючі засоби є в
необхідному асортименті.

Як недолік в організації медобслуговування встановлена
незаповненість вакансій на посади завідуючих терапевтичним і
хірургічним відділеннями лікарні
через відсутність претендентів,
що потребує пошуку додаткових засобів кадрового заохочення. Упущенням у контролі
якості харчування ув’язнених
є неповнота періодичного визначення калорійності харчового раціону (визначається лише
калорійність обідньої порції), а
також відсутність відомостей
про комісійний відбір проб.
Очільник комісії старший прокурор Софіївського району Д.
М. ГАВРИЛИЦЯ повідомив про
те, що з метою нагляду за дотриманням режиму у виправній
колонії він відвідує її не рідше
двох разів на місяць і завжди
готовий реагувати на будьякі порушення положення про
установу.
3. ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРУ
З ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
4-го березня у приміщенні
офісу УВКБ ООН (Управління
Верховного
комісара
ООН у справах біженців) у
Дніпропетровську відбулася

зустріч учасників Кластеру з
Правового захисту, в якій взяв
участь голова ГО «КМПЗТ» Микола КОРОБКО. Головна мета
Кластеру із захисту прав, до якого долучилася ця криворізька
організація, – сприяти більш
координованому та ефективному превентивному механізму
реагування гуманітарних
організацій та організацій із
захисту прав на проблеми, що
виникають у правовому полі.
На теперішній час першочерговою проблемою в діяльності
організацій-учасниць Кластеру стала необхідність надання
всіх видів допомоги внутрішньо
переміщеним особам (ВПО), які
стосуються соціального захисту, доступу до робочих місць,
питання захисту дітей, змін до
законодавства та імплементації
законів.
Для того, щоб підтримати
адвокацію на всеукраїнському
рівні, Дніпропетровський Кластер з питань Правового захисту буде надавати до центру
інформацію щодо імплементації
законів на регіональному рівні
та труднощів, що виникають у
Дніпропетровській області з
реалізації прав ВПО.

Американські аналітики назвали сценарії можливої окупації України
Американські аналітики вважають,
що Росія може як продовжити просту підтримку бойовиків Донбасу, так і
спробувати окупувати всю Лівобережну
Україну. Про це йдеться в даних
аналізу, проведеного американською
аналітичною компанією Strafor.
У Strafor вважають, що Росія може
завдати серію коротких ударів по Сходу України, щоб залякати українське
військове командування і скувати його
у можливих діях. «Однак такий крок,
ймовірно, буде використаний у поєднанні
з якимись майбутніми військовими
діями з боку Росії чи проросійських
сепаратистів», - йдеться в матеріалі.

Іншим «обмеженим» варіантом
аналітики вважають розширення
території, контрольованої бойовиками,
до меж Луганської та Донецької областей.
Одним із найбільш часто обговорюваних сценаріїв у Strafor назвали з'єднання
захоплених територій Донбасу з Кримом по південному узбережжю Чорного
моря. У цьому випадку прогнозують наступ широким фронтом, щоб забезпечити Крим постачанням води з Дніпра
та створити сухопутний коридор. «Під
час такого наступу перший ешалон сил
швидко просуватиметься через Україну
у напрямку міст Херсон та Нова Каховка

Морські навчання НАТО
біля Одеси – відповідь
на агресію Кремля
У Чорному морі
неподалік Одеси 9
березня розпочалися
масштабні військовоморські навчання
флотів країн – членів
НАТО. У них беруть
участь кораблі США,
Італії, Німеччини,
Канади, Туреччини,
Болгарії і Румунії. В
маневрах задіяні американський ракетний крейсер
«Віксбург», фрегати — канадський «Фредеріктон»,
турецький «Тургутрейс», італійсьський «Алізео», румунський «Королева Марія», — а також танкер «Шпессарт» ВМС Німеччини. Керує маневрами американський контр-адмірал Бред ВІЛЬЯМСОН. Під час
прес-конференції на борту корабля «Віксбург» він
визнав, що в зоні навчань було зафіксовано декілька
російських кораблів та російський літак. Поки що зловорожих дій щодо морської групи НАТО вони не розпочинають. Не вбачає в цьому проблеми і ВІЛЬЯМСОН,
вважаючи, що поява цих суден не пов’язана із навчаннями. «У них свій шлях, у нас – свій», – заявив він.
У військово-морських маневрах екіпажі кораблів,
крейсерів і фрегатів відпрацьовують захист від атак з
повітря і відбиття атак малих суден і субмарин. США,
які й ініціювали ці маневри, не приховують, що вони
зумовлені зростанням напруженості відносин Заходу і
Росії, яка здійснила агресивний напад на Україну.
У російському МЗС навчання назвали «тривожним
сигналом і провокаційною витівкою». У відомстві заявили, що військова присутність кораблів флоту Альянсу
поблизу зони конфлікту може уповільнити мирний
процес в Україні.
Водночас Україна бере участь у щорічних
командно-штабних віртуальних навчаннях Організації
Північноатлантичного договору з управління кризовими
ситуаціями Сrisis Мanagement Exercises 2015, які розпочалися 4 березня. Кілька днів тому Військово-морські
сили України, що базуються нині в Одесі, провели
власні навчання. А на Львівщині з березня по жовтень
пройдуть спільні навчання військових України та США.
Загалом же Збройні сили України в цьому році візьмуть
участь в 11 міжнародних навчаннях.
Сергій ГОРИЦВІТ,
сайт «Український погляд»,
9 березня 2015 року
На світлині: кораблі НАТО на навчаннях.
Фото прес-центру НАТО.

на березі Дніпра, де створять оборонні
позиції», - вважають у Strafor.
Однак, у цього варіанту для РФ є
серйозні ризики, пов'язані з тим, що
постачання передніх позицій буде залежати від контролю довгої але вузької лінії
узбережжя, яку важко буде контролювати. Тому іншим можливим сценарієм
американські аналітики розглядають захоплення всього південного узбережжя
України з виходом до Придністров'я.
Це може повністю відрізати Україну від
моря і забезпечити усі російські інтереси
в регіоні, але «пов'язане з проведенням складних і небезпечних операцій на
великій ріці (Дніпрі) з широкою і вразли-

вою логістикою».
Щоб уникнути можливих ризиків
у відрізанні своїх сил від забезпечення, Росія може спробувати захопити
і частину Східної України з Харковом,
Дніпропетровськом та Запоріжжям.
Останнім сценарієм, який розглядали
аналітики Strafor, - це захоплення Росією
всієї Лівобережної України. Однак, вважають аналітики, це потребуватиме
значної кількості військ на Східній Україні
та масивної кампанії по боротьбі з повстанцями в районах Києва, Харкова та
Дніпропетровська.
«Українська правда»,
10 березня 2015 року

Вірянам повертають зруйнований храм у Дніпропетровську
Дніпропетровський апеляційний
адміністративний суд задовольнив скаргу вірян Української
автокефальної православної
церкви щодо незаконності продажу будівлі Хрестовоздвиженської
церкви в центрі міста. З дозволу
обласної ради будівлю приватизували понад десять років тому. Вісім
років тривала судова тяганина.
Зрештою храм фактично довели
до руйнації, констатують представники релігійної громади.
Та к о г о м і н і - ф л е ш - м о б у в
Дніпропетровську ще не було
- віряни та громадські активісти
під синьо-жовтими прапорами співають гімн України на
східцях будівлі Апеляційного
адміністративного суду. Люди кажуть: таким чином вітають ухвалу суддів, які у справі щодо храму
стали на бік релігійної громади.
Вірянка пані Галина зазначає: за
це рішення молилось чимало людей. «Це дуже важлива подія, ми
просто щасливі. Я вважаю, що це
тільки початок», - каже жінка.
Керівник ДніпропетровськоЗапорізької єпархії УАПЦ отець
Ніканор, який позивався до
Дніпропетровської обласної
ради,щоб довести незаконність
п р и в а т и з а ц і ї б у д і в л і х р а м у,
розповідає: судова тяганина тривала понад 8 років. За його словами, на запити релігійної громади з обласної ради кілька разів
відповідали, що споруда перебуває
в комунальній власності, однак
2011-го стало відомо, що вона
давно вже в приватних руках.
Священик дивується сумі, за яку
реалізували будівлю в понад 800
квадратних метрів у самому серці
міста - лише 130 тисяч гривень.
Документів про продаж цієї
будівлі в архіві немає. Між тим
ми маємо докази того, що це
був храм візантійського типу,
збудований в стилі українського
бароко, це підтвердила експертиза державного підприємства
«Укрзахідпроектреставрація»,
- розповів Радіо Свобода отець

Ніканор. Священик каже: рішення
суду про повернення будівлі віряни
сприймають як «першу маленьку
перемогу»: вже до Великодня вони
сподіваються зайти до храму й
розпочати наводити там лад. У подальшому, за словами священика,
храм планують відновити коштом
релігійної громади - у стилі козацького бароко, як вона і була збудована, як це підтвердила експертиза державного підприємства
«Укрзахідпроектреставрація».
«Я думаю, що це вже радість.
За 8 років ми отримали перше позитивне рішення на нашу користь.
Щодалі ми стаємо більш юридично
«підкутими» і тепер розуміємо, що
обласна рада без територіальної
громади все це робила, а отже,
незаконно відчужувала. Ми бачимо
по цій будівлі, хоч там були два училища, але зараз там - пустка. Судились ми для того, щоб відновити
храм. Наша мета - відродити там
храм у первісному вигляді. Відтак,
на місці храму не буде нічого іншого,
як тільки дім молитви. Найбільша
складність у тому, що не збереглося фотографій, як виглядала ця
церква до війни», - зазначає отець
Ніканор.
Сторона відповідача у цій справі
- Дніпропетровська обласна рада,
яка давала дозвіл на продаж будівлі
храму як нежитлового приміщення,
на засідання суду, де оголошували рішення на користь вірян,
не з'явилась. На попередньому
засіданні представники облради заявляли: ані обласний архів,
ані Історичний музей не змогли
підтвердити те, що спірна будівля
була культовою спорудою. Вона
також відсутня в реєстрі пам'яток
національного або місцевого значення. Водночас представники
третьої сторони - приватної фірми,
яка вважалась власником будівлі,
наполягали на тому, щоб суд не
задовольняв позов вірян. Представник інтересів фірми Сергій КОЧУРА зазначив: в органах державного реєстру майно зареєстроване
як нежитлова будівля загального

призначення і не кваліфікується
як культова споруда. «Документально підтверджено законність
відчуження майна. Вищевказане майно перебувало у віданні
територіальної громади, виразником якої є відповідно обласна рада.
Даний об'єкт був кваліфікований
як нежитлова будівля без ознак
релігійності чи культовості», - сказав представник фірми.
Однак Апеляційний суд став
на бік вірян. Згідно з його ухвалою, рішення Дніпропетровської
обласної ради від 19 березня 2002
року щодо продажу будівлі храму
скасоване. Постанова вже набула
чинності, але може бути оскаржена
впродовж 20 днів. Між тим питання про те, хто відповість за продаж будівлі храму в приватні руки
понад 10-ліття тому і її фактичну
руйнацію упродовж останніх років
наразі залишається відкритим.
Винні у приватизації іншої культової
споруди - римо-католицького костелу в центрі Дніпропетровська,
який потрапив у приватні руки 1998
року, а за 10 років був повернутий
вірянам, й досі не названі.
Хрестовоздвиженську православну церкву в центрі
Дніпропетровська, на теперішній
вулиці КОРЛЕНКА, заклали на початку 20 століття. Храм, збудований в стилі українського бароко,
мав увічнити пам'ять про солдатів,
загиблих в роки Першої світової
війни. Однак до приходу радянської
влади все замислене архітектори
здійснити не встигли. За часів СРСР
споруду церкви за призначенням
не використовували - там діяв зварювальний технікум, а потім її закрили на реконструкцію. В останні
кілька років, будучи приватизованою, будівля стояла без використання. Зараз вона в стані руйнації:
одна стіна майже повністю впала,
інші - в тріщинах.
Юлія РАЦИБАРСЬКА,
Радіо Свобода
Сайт «Дніпроград»,
10 березня 2015 року
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«СОНЯЧНА» майстриня з Петриківки,
з роду творців, які славлять радість жити
Петриківський розпис пробився до нас крізь століття і набуває свого подальшого розвитку в сьогоденні. Такий незаперечний висновок можна зробити після відвідування виставки робіт молодої народної майстрині Вікторії ТИМОШЕНКО, родом з Петриківки, яка проживає нині в Дніпропетровську. Сама ж виставка під незвичною назвою ««Відчуй, відкрийся, засвітися сонцем!» була представлена для всіх бажаючих у Криворізькому історико-краєзнавчому музеї. В цьому
дописі - розповідь про майстриню і її творчість, яка нікого-нікого з вівдвідувачів
не залишила байдужим.
Попри свою молодість,
Вікторія на початку цього року
стала членкинею Національної
спілки народних майстрів
України. Не в останню чергу –
завдяки тому, що долучилася
до петриківського розпису ще з
дитинства, з рідної Петриківки,
що на Дніпропетровщині, і до
кожного свого витвору ставилася з любов'ю, намагаючися
вкласти в нього свою душу. Ця її
персональна виставка – уже далеко не перша, бо з її творчістю
знайомі не лише в Україні, а й за
її кордонами.
Ось що вона р
розповіла про
р

тема. Тут представлені дві роботи: «Дерево життя» і «Сила
роду». Вони ніде не виставлялися, а вперше виставлені тут.
Настав і той етап у житті, коли я
звернула увагу не лише на декоративне мистецтво, а ще й на
нашу символіку, на слов’янські
обереги, символи. І в мене є
тарілка, де навколо сонця летять
три пташки. На цю ідею надихнув мене мій чоловік, виставку
я назвала: «Відчуй, відкрийся,
засвітися сонцем!».Чому так?
Тому що це звернення до людей. Зараз такий важкий час,
люди ходять засмученими,
у
, бо

підїзд у Петриківці ор-наментом (на світлиніі
вгорі), прикрасила автомобіль свого
о
чоловіка – тобто почала
а
виходити за якісь звичніі
для цього рамки. Хоча
а
сам розпис з’явився на
а
хатах, які розмальову-вали українські жіночки..
Потім на якийсь час
с
петриківський розпис
с
відійшов… а я хочу по-казати людям, що він може бути
не тільки на картинах, не тільки
на посуді, а й у нашому житті,
починаючи з під’їздуу багаток-

себе, про своє ставлення до
творчості:
«У кожного майстра в житті є
етапи. Одного часу я малювала
сюжети з українськими святами, з обрядами на Івана Купала, на теми Великодня. Зараз у
мене з’явилася
з явилася .в житті родинна

у кожного всередині – якесь
нелегке переживання. А мені
хочеться, щоб люди приходили,
дивилися й отримували задоволення, позитив якийсь, і з цією
радістю йшли додому. Я пробую
себе шукати у різних видах…Я
минулого року прикрасила свій

вартирного будинку і завершушу
ючи стінами своєї квартири..
Цього року у нас теж була
а
виставка, і подарунок я зро-била дніпропетровськомуу
медучилищу, прикрасивши
и
бібліотеку настінним орна-ментом».
ме
На цій виставці пред-ставлено 71 роботу, але
е
не всі вони – Вікторії, бо
о
десять із них – це витво-ри її мами, знаменитоїї
майстрині з Петриківки
и
а
Валентини ХОМЕНКО, та
її шестирічної доньки Ані.
я
Разом з нею на відкриття
виставки прийшла її под-руга й одночасно коле-га по художньому цехуу
Вікторія КЛЕВЕТЕНКО..
о
Ось що розповіла про
майстриню ця її подруга:
а
«Сьогодні прийшла на
відкриття виставки своєїї
колеги і однокурсниці.
Ми вже багато років разом
співпрацюємо, ми навчалися разом у художній дитячій
школі в Петриківці, разом ми
поступили в криворізький
ліцей для сільської молоді
і закінчили педагогічний
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у н і в е р с и т е т, х у д о ж н ь о графічний факультет. Ми
продовжуємо товаришувати,
підтримуємо одна одну, не бачимо одна в одній конкурента.
І взагалі зараз нам усім треба
триматися разом. Я знаю, що
Вікторія дуже гарно зображує
людей у петриківському
розписі, а я більше – птахів і
квіткові композиції, кожна робота – індивідуальна і має право на існування. Те, що у неї на
душі, те вона й малює. Бажаю й
надалі так продовжувати й бути
сильною; бо вона дуже сильна і
енергійна людина. А для майстра – це дуже гарна риса. Тому
що творчі люди бувають такими, що їх легко образити, а от
вона – молодець. Тим більше,
що її підтримує сім’я. Я вважаю, що це ще тільки початок
її творчості. Я бажаю їй успіхів,
розквіту таланту і високих творчих злетів!»
А ще пані Вікторія розповіла,
що вона дуже задоволена тим, як її прийняли тут, у
Криворізькому музеї, з якою
любов’ю поставилися до справи організації виставки, але –
найбільше – про найдорожчих
для неї людей. Зокрема, - про
маму і донечку:

образотворчого мистецтва,
мені Кривий Ріг близький і я
дуже рада, що тут моя виставка.
Я маму дуже люблю. На жаль,
її сьогодні немає зі мною, бо
в Петриківку приїздить якась
іноземна делегація. Я хочу сказати, щоб вона завжди була активна (яка вона в мене є зараз):
хоч і на пенсії, але займається
виставковою діяльністю, співає
у Петриківському гурті «Журавушка». І я хочу, щоб вона завжди
була такою активною, молодою,
щасливою і життєрадісною. А
ще сьогодні на цій виставці
представлені вперше роботи
моєї доньки, Анічки. Для неї це
справді визначна дата, бо коли
вона була на нашій родинній
виставці й побачила там, як це
чудово та гарно виглядає, та ще
коли дарують квіти… Це сподобалося й вона сказала, що
хоче робити виставки разом зі
мною».
Виставка відкрилася й буде
працювати до 23 березня. А
«сонячна» майстриня Вікторія
ТИМОШЕНКО пообіцяла, що до
того часу подарує музею свою
нову картину.
Олена МАКОВІЙ

«Я сама родом з Петриківки,
мама моя там проживає, а
в Кривому розі я навчалася в
педагогічному університеті.
Тому я прожила тут вісім років,
оскільки після закінчення навчання працювала викладачем

На світлинах:
(у центрі) після проведеного майстринею майстеркласу; (внизу) роботи
Вікторії ТИМОШЕНКО.
Фото — із Facebook Вікторії
ТИМОШЕНКО.
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