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ЗУСТРІЧ З ЛЕГЕНДАРНИМ 
КАПІТАНОМ

НАГОЛОС

25 грудня минулого року 
виповнилося 80 років 
справжній легенді вітрильного 
спорту України – мандрівнику, 
науковцю й письменнику 
Валерію Дісановичу Петущаку. 

Євген БУКЕТ

Ще в далеко-
му 1985 році в 
складі екіпа-
жу яхти «Гон-
та», названої 

на честь одного з провідників Ко-
ліївщини, він посів II місце під 
час «Кубку Чорного моря», обій-
шовши 5 майстрів спорту СРСР 
та 6 кандидатів у майстри спор-
ту. В результаті помічнику ка-
пітана яхти Валерію Петущаку 
було присвоєно звання «Майстер 
спорту СРСР».

А віднедавна про цю та багато 
інших подій з його неймовірно-
го життя можна дізнатися на офі-
ційному вебсайті Центрального 
державного електронного архіву 
України (tsdea.archives.gov.ua), де 
за документами особового по-
ходження в електронній формі 
фонду № 9 «Петущак Валерій Ді-
санович (р.н. 1939) – український 
мандрівник, науковець, пись-
менник» розміщено онлайн-ви-
ставку.

На електронній виставці «До 
80-річчя українського мандрів-
ника, науковця, письменника 
Валерія Петущака» всі охочі мо-
жуть ознайомитися з автобіо-
графією знаменитого капітана, 
світлинами та відео з навколос-
вітньої подорожі на яхті «Леліт-
ка», науковими працями автора 
в царині електродинаміки, стат-
тями та інтерв’ю в ЗМІ, а також 
книгою «Солоний гопак» про 
першу подорож навколо світу під 
українським національним пра-
пором. Про цю неймовірну по-
дорож через три океани, 12 мо-
рів і 18 країн, що тривала майже 
чотири роки, на сторінках «КіЖ» 
можна було дізнатися в одному з 
минулорічних номерів (№31-33 
від 16 серпня 2019 р., с. 16), тож 
повторюватися не будемо.

А от 26 лютого чимало архівіс-
тів, працівників і студентів ви-
щих навчальних закладів Києва 
та представників засобів масової 
інформації мали унікальну наго-
ду в теплій та дружній атмосфері 
поспілкуватися з Валерієм Пету-
щаком та його дружиною, член-
кинею екіпажу «Лелітки» Наталі-
єю Македон.

Привітати легендарних ман-
дрівників прийшли голова Дер-
жавної архівної служби України 
Анатолій Хромов, директор Цен-
трального державного архіву ви-
щих органів влади та управління 
України Олександр Буханець та 
його заступниця Наталія Маков-

ська, виконавчий директор Спіл-
ки архівістів України та директор 
Українського науково-дослідно-
го інституту архівної справи та 
документознавства Олександр 
Гаранін. Модератором заходу ви-
ступив директор ЦДЕА України 
Юрій Ковтанюк.

Учасники відкритої зустрічі 
мали змогу почути поради мо-
реплавців. Наприклад: як обій-

ти на яхті навколо Землі, дати 
відчайдушну відсіч атаці акули, 
протистояти дванадцятибально-
му шторму  та морським піратам 
західного узбережжя Африки, 
вирішувати складні технічні пи-
тання, а також виходити зі скрут-
них фінансових становищ. Ок-
рім того, вчений-навколосвітник 
розповів про власні наукові до-
слідження, поділився секретами 
довголіття та зцілення людського 
організму.

Під час заходу відбулось урочи-
сте передавання Валерієм Пету-
щаком фотодокументів особово-
го походження до ЦДЕА України, 
а також підписання договору да-
рування та акта приймання-пе-
редачі близько 100 документів 
особового походження для про-
ведення експертизи цінності.

Наприкінці зустрічі Юрій Ков-
танюк подякував В. Петущаку 
за цікаву розповідь, висловив 
сподівання на подальшу плідну 
співпрацю та вручив подружжю 
Петущаків-Македонів пам’ят-
ні подарунки від ЦДЕА Украї-
ни, а Олександр Гаранін нагоро-
див ювіляра Почесною Грамотою 
Спілки архівістів України.

Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА

СОРОК ОДИН ХУДОЖНИК 
І «НАМАЛЬОВАНИЙ 

ІРПІНЬ»

В Ірпені на Київщині 
відбувся п’ятий пленер 
«Намальований Ірпінь» імені 
Володимира Сидорука. 

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

3 січня виповнилося 95 
років від дня народ-
ження заслуженого 
художника України 
Володимира Сидору-

ка, який жив в Ірпені. Пленер зі-
брав понад  40 художників з усієї 
України: від Ужгорода – до Луган-
ська і Харкова, від Києва та Ірпеня 
– до Севастополя. Ірпінь та ірпін-
ців, зокрема, малювали заслуже-
ні художники України Олександр 
Ольхов, Орест Манюк, голова Ки-
ївської обласної організації На-
ціональної спілки художників 
України Олександр Дмитренко та 
інші. Також участь у пленері взяла 
китайська художниця Ян Цзе.

Художники побували на екскур-
сії в міському історико-краєзнав-
чому музеї і Літературному музеї 
поета-перекладача Григорія Ко-
чура, поклали квіти на могилу В. 
Ф. Сидорука. Невістка Володими-
ра Федоровича Валентина Сидо-
рук ознайомила учасників плене-
ру з частиною творчого доробку 
митця.

В міській бібліотеці відбулось 
офіційне відкриття пленеру. Тут 
були представлені альбоми ре-
продукцій Сидорука, книги про 
нього і книги з його ілюстраціями, 
графіка та деякі інші твори тала-
новитого митця.

Гасло пленеру – «Вони просла-
вили Ірпінь». Митцям було запро-
поновано зобразити історичні 
картини чи пейзажі місць, пов’я-
заних з перебуванням і діяльніс-

тю видатних особистостей в Ірпе-
ні, або намалювати їхні портрети.

Олекса Близнюк із Черкащини і 
Віктор Цапко з Полтавщини при-
святили свої роботи Володими-
ру Сидоруку. Ірпінський худож-
ник і архітектор Валерій Гуменюк 
своєю картиною «Ірпінські сни» 
висловив мрію про облаштуван-
ня  скверу імені Сидорука. Місь-
ка рада присвоїла скверу ім’я ви-
датного художника-земляка, але 
ж це ніде не написано. Гуменюк 
пропонує свій план. Інший ірпін-
ський художник Василь Попель 
зазначає, що намалював маль-
ви на честь свого вчителя Воло-
димира Сидорука, оскільки той 
любив зображувати цю квітку. 
Богдан Бринський з Івано-Фран-
ківська написав портрет Григорія 
Кочура, який перекладав поезію 
тридцяти літератур світу. Киянка 
Тетяна Красна зобразила дирек-
торку Літературного музею Гри-
горія Кочура Марію Кочур. Твор-
чість автора популярних дитячих 
книг про Незнайка Миколи Носо-
ва, який у дитинстві і ранній юно-
сті жив в Ірпені, надихнула двох 
художниць Наталю Полтавець із 
Києва і Поліну-Анастасію Антонюк 
з Ірпеня. Портрети ірпінців малю-
вали ірпінці Вікторія Новосель-
ська, Валентина Чигир і Владис-
лав Задворський. Інші художники 
малювали ірпінську природу, яка 
надихала і надихає поетів, проза-
їків, митців, вдавалися і до істо-
ричної тематики.

У столичному Будинку художни-
ка було представлено  картини 
попередніх чотирьох пленерів.

Виставка картин нинішнього 
пленеру зараз експонується в Ір-
пінському історико-краєзнавчо-
му музеї.

Одеситка Наталя ЛОЗА малює залізничний вокзал. Саме завдяки будівництву 
залізниці виник Ірпінь




