
У неділю зранку відбулася Боже-
ственна літургія у Свято-Георгі-
ївському соборі. Богослужіння 
очолив Святійший Патріарх Київ-
ський і всієї Русі-України Філарет у 
співслужінні єпископів Київського 
патріархату і священиків із Рівнен-
ської, Волинської, Львівської та 
інших областей. Святі отці заклика-
ли молитися за полеглих у боротьбі 
за незалежність України героїв 
та вірити у Бога. Опісля провели 
панахиду за упокій душ козаків, за-
гиблих у бою під Берестечком, який 
відбувся у червні 1651 року. 

Відразу після панахиди пройшли 
урочиста хода та покладання квітів 
до пам’ятника героям Берестецької 
битви. Поклонитися полеглим при-
були українські політики. 

«Скільки людей полягло за цей 
стяг... Як і тоді, так і зараз стільки 
гине», — зітхали люди у натовпі, 
коли козаки розгорнули прапор 
України. 

По обіді відбувалася літератур-
но-мистецька композиція «На по-
клін до козацьких могил». На сцені 
виступили колективи аматорської 
творчості з Волинської, Житомир-
ської, Запорізької, Львівської, Рів-

ненської, Тернопільської, Хмель-
ницької областей та Києва. Звучали 
українські патріотичні музично-пі-
сенні твори. 

Крім цього, козаки продемон-

стрували відвідувачам різноманітну 
зброю: шаблі, списи, кинджали, піс-
толі тощо. Проводили цікаві май-
стер-класи, стріляли з лука. Можна 
було скуштувати справжній козаць-

кий куліш, приготований на від-
критому вогні. Діти мали змогу по-
бувати на цікавих атракціонах. На 
ярмарку-виставці можна було при-
дбати сувенірну продукцію, укра-

їнські книги, вишиванки, солодощі 
тощо. Кожен охочий міг долучитися 
до збору коштів на АТО. 

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА 

11 червня у Волинському краєз-
навчому музеї відбулася пре-

зентація книги Н. Ф. Корнійчук 
«Ой, ти розрив-трава…»: Україн-
сько-польське протистояння на Во-
лині у 40-х рр. XX ст. 

Книга — своєрідний літопис про 
життя і трагедію людей, які жили в 
добу страшного лихоліття часів Дру-
гої світової війни. Н. Ф. Корнійчук 
звертається до досить болючої теми 
українсько-польських відносин на 
Волині. Автор провела велику пошу-
кову роботу, на основі свідчень оче-
видців відтворила ту складну того-
часність наших краян. На сторінках 
книги автор популярно намагається 
передати свої відчуття, переживан-
ня за долю героїв. У виданні наведе-
ні раніше невідомі широкому загалу 
матеріали, які засвідчують трагізм 
«волинської різні», пережитий як 
українцями, так і поляками. Пись-

менниця порушує тему скорботи, 
пам’яті та примирення із сучасною 
Польською Республікою. Спогади 
М. Куделі, О. Дмитрука, старожилів 
Горохівщини, Ковельщини, Ківер-

цівщини, Любомльщини та ін. 
Книга пропонується як для стар-

шого покоління, так і для молоді, 
всіх, хто цікавиться історією. 
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Культура

Волочковій на спині набили 
тату від негативу 
Відтепер російській балерині Анастасії Волочковій не 
страшний негатив, який ллється на неї зо всіх боків від 
заздрісників. Адже у Насті на спині з’явилося тату-
оберіг. Малюнок балерині зробив чернець у Таїланді, 
повідомляє сайт ProZvezd. На спині в артистки 
розмістилися тайські молитви та корона. До речі, не 
так давно Волочкова збиралася на Донбас. Тож тату 
від негативу їй точно стане у пригоді. 

На 41-му році життя 
не стало Жанни Фріске 
Жанна Фріске померла після кількарічної 
боротьби з неоперабельним раком мозку. Про 
страшну хворобу співачки стало відомо у січні 
2014 року. Тоді на лікування артистки збирали 
кошти по всій Росії. Фріске лікувалася у Нью-
Йорку, а потім проходила реабілітацію у При-
балтиці. У жовтні минулого року вона поверну-
лася до Росії та жила у заміському будинку під 
Москвою з чоловіком і сином. Останні кілька 
місяців Жанна була в комі. 

«Ой, ти розрив-трава…», або Українсько-польське протистояння 
на Волині у 40-х роках XX століття 

Під Берестечком вшанували козаків 
та відзначили річницю битви 
Цими вихідними відбувалося відзначення 364-ї річниці битви під Берестечком 


