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На різдвяний Святвечір жи-
телька села Мельники Шаць-

кого району святкувала день на-
родження — їй виповнилося сто 
років. Вона — найстаріша житель-
ка в селі. Незважаючи на свій по-
важний вік, на минулорічних ви-
борах ще й президента вибирала, 
а нещодавно за місцевих депутатів 
голосувала. 

Народилась Уляна Климівна 
ще за царської Росії — у 1911 році. 
Її долю обпалили три війни — 
між Росією і Австро-Угорщиною, 
Польщею і Німеччиною, Німеч-
чиною та Радянським Союзом. У 
польсько-німецькій загинув брат, 
а з Великої Вітчизняної не повер-
нувся чоловік Яків Степанович 
(1905 року народження). З ним 
Уляна нажила семеро дітей. На 
жаль, п’ятьох уже немає. Бабуся-
довгожителька має онуків, вісім-
надцять правнуків (двоє живуть у 
Мельниках — Мар’яна й Іван Гай-
дучики), чотирьох праправнуків.

Правнучка Мар’янка, котра на-
вчається у 10 класі Мельниківської 
ЗОШ, каже, що прабабуся дає собі 
раду, тільки погано чує. За своє  

життя їй усього довелося звідати: і 
сіяти, і жати, і від німця ховатися, і 
в колгоспі за трудодні працювати. 
Як і всі, вишивала рушники, ткала 
доріжки, пекла житній хліб, доїла 
корівок, годувала свиней, розводи-
ла птицю, полола свої та колгоспні 
городи. Любила співати, особливо 
колядки та щедрівки.

Сергій ЦЮРИЦЬ
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Життя
ДУХОВНІСТЬ 

Храм Всіх святих землі Волинської 
збудують до кінця року

Принаймні таке бажання висло-
вив голова волинської ОДА 

Борис Клімчук під час зустрічі з 
владикою Ніфонтом. 

Волинське духовенство на чолі 
з владикою вітало начальників об-
ласних управлінь із різдвяними 
святами. Хор студентів духовної 
семінарії виконав кілька церков-
них колядок, а Ніфонт вручив 
очільникам області Борису Клім-
чуку та Володимиру Войтовичу 
освячені перламутрові мушлі з 
зображенням Різдва Христового. 
На знак подяки Клімчук пообіцяв 
священикам, що до наступного 
Різдва у Луцьку завершать будів-
ництво храму Всіх святих землі 
Волинської. 

«Цей рік оголошую роком фор-
сованого будівництва храму. Це 

головна будова області, тому всі 
сили та гроші треба максимально 
вкласти в його розбудову», — на-
голосив Борис Клімчук, звертаю-
чись до начальників управлінь.

Різдво у Луцьку проводжали з медовухою 
та старовинними колядками
Третій день Різдва зібрав на 
Театральному майдані, що в об-
ласному центрі, шанувальників 
українських народних традицій та 
обрядів — у Луцьку відбувся ет-
нофестиваль «Різдво у Волинській 
родині-2011». Протягом дня лучан і 
гостей міста розважали різдвяним 
піснеспівом, частували медовухою 
та заохочували придбати ново-
річну атрибутику. Головною подією 
фестивалю стало нагородження 
переможців ІІІ крайового конкур-
су питних медів, який уже втретє 
проходить на Волині. На ньому 
побували й «Відомості».

Фестиваль розпочався опівдні з 
урочистого запалення вогнем із Ві-
флеєму величезної свічки, яку на-
передодні спеціально виготовили 
бджолярі. Крім того, кожен охочий 
міг запалити власну свічку Віфле-
ємським вогнем і принести додо-
му частинку різдвяного дива. Після 
запалення свічі життя на майдані 
завирувало. Центр міста нагадував 
різдвяний ярмарок із дзвінкими спі-
вами, вертепами, частуванням і ве-
селощами. 

Впродовж дня зі сцени лунали 
автентичні колядки від фольклор-
них колективів області, зокрема, 
міст Луцька та Ковеля, Володимир-
Волинського, Горохівського, Іва-
ничівського, Камінь-Каширського, 
Ківерцівського, Ковельського, Луць-
кого, Маневицького і Рожищен-
ського районів. Гостей фестивалю 
вчили співати маловідомі волинські 
автентичні колядки, роздаючи охо-
чим тексти пісень. Кульмінаційним 
моментом свята стала спільна коля-
да всіх присутніх на Театральному 
майдані. 

Щоб продемонструвати свою 
продукцію, на Волинь з’їхалися ме-
довари чи не з усіх куточків України. 
Поки бджолярі пригощали городян 

медовухою, в Палаці культури зі-
бралася спеціальна дегустаційна ко-
місія, якій довелося скуштувати 28 
зразків медового напою й оголосити 
кращих розробників медівки. Очо-
лював комісію дегустаторів голова 
громадської організації «Гільдія ме-
доварів України» Василь Барабаш. 
Він розповів «Відомостям», що імена 
медоварів були засекречені, тож ви-
значали переможців не за іменами, а 
винятково за смаковими властивос-
тями медовухи.

Переможців оголошували у двох 
номінаціях — «Меди варені» (з до-
даванням соку й ароматичних речо-
вин і без додавання), а також «Меди 
ставлені» (з такою ж градацією).

Кращими медоварами визнано 
українського козака з Миколаївщи-
ни Олександра Гриценка, волинян 
Володимира Дмитрука та Марію 
Шотік, яка, до слова, у 2008 році 
отримала звання «Медова княгиня 
України». Крім того, відзначено та-
ких виробників медовухи, як Ми-
кола Вовнянка, Василь Ворон, Сер-
гій Пустоменко, Роман Солонка. До 
речі, останнього медовара нагоро-
дили ще за один винахід — Роман 
Солонка розробив власний рецепт 
бджолиної помади.

Голова «Гільдії медоварів» Ва-
силь Барабаш наголосив, що з кож-
ним роком оцінювати медоварів стає 
все складніше, оскільки технології 
виробництва медовухи вдосконалю-
ються, смак стає щоразу кращим.

— Конкурс не є самоціллю для 
медоварів, бо для них головне не на-
города, а бажання донести до людей 
плоди своєї праці. Наша організація 
тісно співпрацює з бджолярами з 
усієї України, більшість з них є до-
волі скромними і не завжди хочуть 

брати участь у конкурсах, але ми 
вмовляємо, просимо, бо хочемо, 
щоб їхню продукцію знали та купу-
вали. Подібні конкурси проводяться 
в різних містах України — в Одесі, 
Харкові, нещодавно він проходив і 
у Полтаві. Це така собі закрита де-
густація, напої оцінюються за деся-
тибальною шкалою, враховуються 
смакові властивості, аромат, техно-
логія приготування. До речі, якщо 
три роки тому медовуха нагадувала 
якусь настоянку з елементами само-
гону, то цьогоріч можу з впевненіс-
тю сказати, що вітчизняні медові 
напої можуть гідно конкурувати, 
наприклад, із російськими аналога-
ми. В Росії функціонує сім медових 
заводів, є ще інститут медових напо-
їв, нам, звичайно, до цього ще дале-
ко, але ми вже дійшли до того етапу, 
коли про медоваріння заговорили на 
державному рівні, — розповів пан 
Барабаш.

Окрім цього, на фестивалі мож-
на було посмакувати традиційни-
ми різдвяними стравами, придбати 
різдвяні прикраси, повчитися у май-
стрів народної творчості, етногра-
фів, фольклористів, флористів виго-
товляти різдвяні іграшки. 

Завершилося свято різдвяними 
вечорницями за участю популярних 
сучасних музичних гуртів у тому 
ж таки Палаці культури. Послуха-
ти колядки на вечорницях городян 
запрошували гості з Києва (гурт 
«Кант»), барди Віктор Пашник та 
Олекса Миколайчук із Вінниці, етно-
рок-колектив «ТаРУТА» зі столиці, 
рок-вар’яте «КораЛЛі» з дією «Ангел 
Року» з Івано-Франківська. Також 
присутніх розважали фольк-гурт 
«Чачка» та народні музики з Луцька. 

Ірина КОСТЮК

ЮВІЛЕЙ 

Мережа «МТС» витримала шквал 
новорічних привітань
З 31 грудня 2010 по 1 січня 2011 року абоненти «МТС- 
Україна» відправили 106 млн. sms, що на третину (29%) 
перевищує рекорд минулого року. За ці ж дві доби в 
мережі МТС було здійснено близько 449 мільйонів голо-
сових викликів. Це на 5,4% більше, ніж за аналогічний 
період попереднього року. При цьому кількість успішно 
встановлених з’єднань в новорічну ніч склала 98,67%, що 
повністю відповідає міжнародним стандартам якості мо-
більного зв’язку.

Найбільший пампух  
виготовили у Львові
Справжньою гордістю четвертого міського 
свята Пампуха, яке проходило 8-9 січня у 
Львові, став найбільший пампух, який львів-
ські майстри склали з 15 тисяч малих пам-
пушків. Усього ж учасники свята скуштували 
понад 40 тисяч пампушок! Окрім традицій-
ного частування пампухами та чаєм, охочі 
брали участь у різноманітних конкурсах: на 
найшвидше поїдання пампуха та комплімент 
цьому мучному виробу. 

Медовар Олександр Гриценко Волинянка відсвяткувала сотий 
Святвечір

Урочисте запалення свічі медоварів Віфлиємським вогнем

ЗИМОВІ ЗАБАВИ 

Вихованці позашкільних закладів області  активно 
відпочили на природі 

8  січня відбулась оздоровчо-
туристична акція «Подаруй, зима, 

здоров’я». Відпочинок для місцевих 
дітлахів організував обласний центр 
туризму, спорту та екскурсій. 

На зимові забави зібралася по-
над сотня людей, а саме — вихован-
ці та вихователі всіх позашкільних 
обласних навчальних закладів. Свої 
команди представляли юні екологи, 
естети, вихованці центру науково-
технічної творчості та Малої акаде-
мії наук, а також туристи.

Місцем проведення заходу ста-
ла база «Юний турист» на околицях 
села Гаразджа: туди дітвора дістава-
лася пішки, милуючись красою зи-
мового лісу.

У рамках дійства була проведена 
туристична естафета. Кожен поза-
шкільний заклад представляла ко-
манда з десяти осіб. Учасники весе-
лих змагань стрибали наввипередки 
в мішках, рухалися по купинах, біга-
ли з обручами, ходили гусячим кро-
ком. Були в цій забаві й переможці: 

найспритнішою виявилася команда 
Малої академії наук.

Позаяк спортивне свято відбува-
лося в дні Різдва, то не обійшлося без 
колядок. Охочих заколядувати було 
чимало. Та найбільше запам’ятався 
присутнім виступ колективу Дер-
жавного навчально-методичного 

центру естетичного виховання учнів 
профтехосвіти та загальноосвітніх 
шкіл, який не полінувався привезти 
до лісу баян і гітару.

Зігрівшись чаєм, приготованим 
на вогнищі, учасники дійства мали 
нагоду поз’їжджати з гірок.

Ольга УРИНА

СПОРТ 

На вихідних на Волині проходили 
змагання з лижного туризму

Святкові дні на Волині відзна-
чилися проведенням аж двох 

туристичних змагань. За сприяння 
організації центру туризму, спор-
ту та екскурсій управління освіти 
та науки ВОДА відбулася відкрита 
першість області з лижного туриз-
му серед учнівської молоді.

Також вперше за роки неза-
лежності України на теренах об-
ласті провели чемпіонат Волин-
ської області з лижного туризму, 
який раніше був традиційним для 
місцевих спортсменів. Відновлен-

ню чемпіонату сприяло управлін-
ня у справах сім’ї, молоді та спорту 
ВОДА та Федерація лижного ту-
ризму Волинської області.

Змагання проходили поблизу 
села Гаразджа. В умінні їздити на 
лижах та виконувати туристичні 
завдання вправлялися 10 команд, 
дві з яких представляли сусідню 
Рівненщину.

На етапі «особисто-командна 
смуга перешкод» серед дівчат пер-
ше та друге місце дістались пред-
ставницям Ківерцівщини — відпо-
відно, Тетяні Корнійчук та Наталі 
Корнійчук, третьою була Рівнянка 
Юлія Бабич. Серед чоловіків «зо-
лото» у ківерчанина ЮріяТананай-
ського, «срібло» дісталось рожи-
щанину Миколі Чабанчаку, бронза 
— лучанину Максиму Бондаруку.

В командних змаганнях пере-
можцями стали вихованці Ківер-
цівської станції юних туристів, 
другою подолала дистанцію ко-
манда з Рівненщини, третім при-
йшли на фініш ківерчани (дорос-
лі). Таким чином за результатом 
двох днів у чемпіонаті Волинської 
області з лижного туризму перше 
місце за юними спортсменами з 
Ківерцівщини, друге здобули до-
рослі ківерчани, третє — рівенська 
команда.


