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ВИСТАВКА 

Воскові герої міфів і легенд 
приїхали до Луцька 

І знову у Волинський краєзнавчий 
музей приїхала виставка вос-

кових фігур із Санкт-Петербурга. 
Цього разу вона має назву «За-
гадки міфів і легенд». Експозиція 
нараховує 42 фігури богів Ста-
родавньої Греції, Єгипту, героїв 
міфів, казок, легенд. Тут і Афіна, 
і Гера, і Аполлон, і бог Ра, і Клео-
патра, і цілий куточок персона-
жів Гоголя, також улюблені герої 
мультиплікації — Шрек, Йода, Гу-
лівер. Вони настільки реалістично 
виглядають, що іноді навіть стає 
моторошно, особливо, коли спо-
глядаєш гоголівську Панночку, 
композиції «Жертвоприношення 
ацтеків», «Солдат і смерть» та інші. 
Одне слово, виставка не для слаб-
кодухих. 

Як розповіла «Відомостям» 
завідувач відділу масової роботи 
краєзнавчого музею Лариса Гриб, 
музей воскових фігур у Санкт-
Петербурзі заснований братами 
Чужовими більше двадцяти років 
тому. На сьогодні у музеї нарахову-
ється понад три тисячі експонатів. 
У самому Санкт-Петербурзі експо-
нується п’ять постійних виставок 
у різних палацах-музеях. На тери-
торії Росії курсують 56 виставок, а 
в Україні — 11. Виставки функці-

онують і в Європі, і в Туреччині, і 
навіть у Китаї.

У 80-х роках XX ст. у Санкт-
Петербурзі склалася група спеці-
алістів, котрі вирішили відновити 
забуту технологію воскування. 
Саме вони винайшли унікальний 
сплав, до складу якого, крім воску, 
входять інші компоненти, які до-
зволяють воскові витримувати пе-
репади температур від +40 до -40 
градусів. До того ж воскові фігури 
легко транспортуються. Свого се-
крету такого успіху російські ху-
дожники не видають.

Людмила ШИШКО

Луцька юнацько-спортивна школа 
готує майбутніх олімпійців

Спеціалізована дитячо-юнацька 
школа олімпійського резерву 
(СДЮШОР) Луцької міської ради у 
лютому святкує 40-річний ювілей. 
За цей час в учбово-тренувальних 
групах, а також у групах початко-
вої підготовки навчалося близько 
18 тисяч дітей, а у фізкультурно-
оздоровчих зміцнювали організм 
приблизно 28 тисяч осіб. За високі 
досягнення та показники на чемпі-
онатах у листопаді 2009 року школі 
було присвоєно вищу категорію та 
статус олімпійського резерву. Про 
перспективи розвитку на Волині 
такого виду спорту, як плавання, 
потенціал волинських спортсменів 
«Відомостям» розповіла началь-
ник учбово-спортивного відділу         
СДЮШОР Олена Дорофєєва.

— Шкіл такого рівня, як наша, 
є мало в Україні, приблизно вісім, 
— каже Олена Валеріївна. — А на 
Західній Україні ми єдині готуємо 
членів до збірної команди України, 
учасників чемпіонату Європи. У нас 
працюють досвідчені тренери, двоє 
— вищої категорії, та п’ять — першої. 
Наші ж вихованці, які стали май-
страми спорту, були членами збірної 
України, тепер тренують найменших 
діток у групах початкової підготов-
ки, які відвідує приблизно 400 малю-
ків, починаючи з п’ятирічного віку. 
Після цього діти проходять відбір, і 
перспективні залишаються у групах 
учбового тренування. 

Справжньою гордістю спор-
тивної школи, за словами Олени 
Дорофєєвої, є член збірної коман-
ди України, чемпіон і призер п’яти 
юнацьких спортивних ігор, майстер 
спорту України, переможець і при-
зер міжнародних турнірів Віталій 
Алпатов, а також член збірної Укра-
їни, переможниця міжнародних 
турнірів 2009-2010 років, майстер 
спорту Оксана Васюк. За спортивні 
досягнення Віталій і Оксана отриму-
ють спеціальні стипендії від міської 
ради. Також варто відмітити Катери-
ну Гвардіяк, яка є кандидатом у май-
стри спорту, входить у резерв збірної 
команди України, Валерію Войтович 
— неодноразову призерку юнацьких 
чемпіонатів України, Дмитра Само-
нюка — кандидата у збірну команду 
України, бронзового призера п’яти 
юнацьких спортивних ігор, Вади-
ма Березіна — чемпіона та призера 
чемпіонатів України серед юнаків 
2009-2010 років, Валерію Товкач — 
призерку чемпіонату України серед 
юнаків 2010 р.

Більшість із цих спортсменів 
були на зборах, тому поспілкувати-
ся вдалося лише з першокурсником 
факультету фізичної культури ВНУ 
Дмитром Самонюком, який якраз 
тренувався у басейні. 

— Плаванням займаюся шість 
років, — розповідає Дмитро. — По-
чав із шостого класу. Мені лікарі 
порекомендували басейн, аби зміц-
нити організм, бо мав проблеми зі 
здоров’ям. Одначе з часом тренери 

помітили, що плавати у мене ви-
ходить досить добре, тож я почав 
серйозно тренуватися. Займав нео-
дноразово призові місця на чемпіо-
натах України, їздив на міжнародні 
змагання у Словаччину, Угорщину. 
Нещодавно повернувся зі зборів у 
Дніпродзержинську, де тренувалася  
збірна України. 

— Що можеш сказати про інф-
раструктуру басейнів за кордоном, 
— запитую молодого спортсмена. — 
Чого не вистачає нам, аби вийти на 
європейський рівень? 

— В основному там 50-метрові 
басейни, — каже хлопець. — Вони 
вже вважаються олімпійськими. 
Звичайно, такі набагато кращі. 
Оскільки у нас 25-метровий, то нам 
важче у таких плавати, бо звикли до 
менших дистанцій, тому добре було 
б, аби й Луцьк мав великий басейн. 

— У зв’язку з тим, що останнім 
часом люди почали активніше від-
відувати басейн і частіше приводять 
дітей, — продовжує думку Олена 
Дорофєєва, — з кожним роком міс-
ця стає все менше. І дуже хотілося 
б 50-метровий басейн. Зазвичай їх 
будують під відкритим небом, тож 
для тренування спортсменів, тим 
паче, що воно проходить на свіжому 
повітрі, такі спортивні споруди під-
ходять ідеально. Відомо, що у планах 
Луцької міської ради є побудова ба-
сейну, та як воно буде, не знаємо. 

За її словами, у басейні СДЮШОР 
діють фізкультурно-оздоровчі групи 
для населення міста та прилеглих 
районів. Щодня у них оздоровлю-
ється 700-800 людей. Є група ліку-
вального плавання для дорослих і 
дітей, які мають проблеми з опорно-
руховим апаратом, порушення по-
стави й інше. Тому навантаження на 
центральний басейн міста й справді 
дуже велике, і скоро він попросту не 
зможе вмістити всіх охочих. 

От наші сусіди-білоруси у цьому 
плані, як розповіла Олена Дорофє-
єва, пішли далеко вперед. У них є 
чудові спортивні бази, які повністю 
відповідають найвищим світовим 
стандартам, таких мало є навіть у 
Європі. А це, звичайно, впливає й на 
рівень підготовки спортсменів. Хоча 
й волиняни, попри те, що тренують-
ся у будові, якій уже сорок років, по-
казують прекрасні результати. Прак-
тично 90% вихованців СДЮШОР, які 
виїжджають на міжнародні турніри 
у Словаччину, Польщу, Угорщину, 
займають призові місця, отримують 
кубки як кращі спортсмени турніру. 

— Дітям там цікаво виступати, 
— каже Олена Валеріївна, — тому 
що є конкуренція, вони порівню-
ють свій рівень із рівнем підготовки 
інших юних спортсменів, до того ж 
такі виїзди організовують і дисци-
плінують. Єдиною проблемою час-
то стає скрутна фінансова ситуація. 
Тому мусимо залучати спонсорські 
кошти, батьківські. Дуже дорого нам 
обходяться збори — скажімо, година 
оренди доріжки на спортивній базі 
в Євпаторії, де один із найкращих 
басейнів в Україні, коштує 300 грн. 
Я вже не говорю про харчування, а 
воно має бути збалансованим, і про-
живання. 

На запитання, чи є на Волині 
перспективи розвитку такого виду 
спорту, як плавання, пані Олена від-
повіла, що є й дуже великі. Адже що-
річно додається нових здібних дітей. 
Практично кожного разу на чемпі-
онатах Волині, що завжди відбува-
ються на базі СДЮШОР, фіксують 
нові обласні рекорди.

Людмила ШИШКО

... волиняни, попри те, що 
тренуються у будові, якій 
сорок років, показують 
прекрасні результати. 
Практично 90% вихованців 
СДЮШОР, які виїжджають 
на міжнародні турніри, за-
ймають призові місця... 

ОХОРОНА ПРИРОДИ 

Школярі зустріли Міжнародний 
рік лісів

2 лютого в рамках Форуму ООН 
відбулось відкриття Міжна-

родного року лісів. Дату 2 лютого 
вибрано не випадково, адже саме 
цього дня розпочинається Новий 
рік у Китаї. Тож усі народи світу 
зможуть долучитися до актив-
них дій зі збереження зеленого 
захисного щита планети. Волин-
ське обласне управління лісово-
го та мисливського господарства 
відгукнулося на заклик ООН і 
провело цього дня конферен-
цію для юнацтва. Гостями стали 

дев’ятикласники Луцької загаль-
ноосвітньої школи №7. Учасники 
заходу ознайомилися з діяльністю 
держлісгоспів, дізналися про істо-
рію волинських лісів, лісорозсад-
ники, заповідний фонд. Цікавий 
лісівничо-мистецький захід від-
бувся і в народній аматорській кі-
ностудії «Волинь».  А Луцька ЗОШ 
№17 Міжнародний рік лісів зустрі-
ла педагогічним експериментом — 
започаткувала лісово-екологічну 
освітню програму для школярів. 

Сергій ЦЮРИЦЬ

Українці найкраще в світі 
ловлять рибу на мормишку
З 1 по 7 лютого на Харківщині відбувся чем-
піонат світу з лову риби з льоду на мормиш-
ку. Участь в чемпіонаті взяли спортсмени-
рибалки з 14 країн світу. Збірна України вдруге 
в історії стала чемпіоном світу з лову риби з 
льоду на мормишку. Друге місце виборола 
збірна Польщі, яка у другому турі продемон-
струвала дуже гарну техніку та зуміла обійти 
збірну Латвії, яка посіла третє місце в загаль-
ному заліку. 

У Луцьку змагалися гімнастки зі 
всієї України
Обласний центр Волині приймав Кубок України з 
художньої гімнастики, присвячений заслуженому тренеру 
України Валентину Зінченку. За цей час на килим вийшли 
близько 300 учасниць, усі вони — кандидати у майстри 
спорту або ж майстри спорту. Дівчата представляли 25 
команд із 20 областей. Для юних спортсменок знаковою 
була присутність на змаганнях заслуженого тренера 
України та СРСР, президента Федерації гімнастики України 
Альбіни Дерюгіної. Найкращими як в особистому заліку, 
так і в командному виявилися гімнастки з Києва.

Дмитро Самонюк під час тренування у басейні СДЮШОР

Гоголівські персонажі

СПОРТ 

Волинь приймала Кубок України з 
лижного туризму 

В околицях села Лище Луцького 
району впродовж трьох днів 

відбувалися всеукраїнські змаган-
ня з лижного туризму. Традиційно 
такого роду заходи проходили в 
Карпатському регіоні. Організа-
тори цього спортивного дійства 
— Федерація спортивного туриз-
му України та Міністерство сім’ї, 
молоді та спорту. За Кубок України 
боролися 13 команд. На Волинь 
приїхали туристи з Сумщини, 
Рівненщини, Закарпаття, Івано-
Франківщини, Тернопільської та 
Чернівецької областей.

У перший день проходили 
особисто-командні змагання на 

дистанції «Смуга перешкод». На 
старт вийшло 13 жінок і 48 чоло-
віків. У п’ятницю, 4 лютого, на 
командному етапі змагалися на 
дистанції «Лижний маршрут». У 
завершальний день, 5 лютого, ко-
манди показували свій рівень на 
«Смузі перешкод». Кілька років 
поспіль пермогу на цих змаганнях 
здобувала Волинська команда. Не 
порушили доброї традиції волин-
ські туристи й цьогоріч. Так перше 
місце виборола команда «Волинь-
Ківерці», дргу сходинку посіла ко-
манда «Волинь-Рожище», а треті-
ми були туристи із Сумщини.

Ольга УРИНА

ЗМАГАННЯ 

Пройшов КВН юних інспекторів руху 

На Волині у місті Любешів у 
рамках XV Всеукраїнського 

конкурсу КВН юних інспекторів 
руху змагалися команди з Камінь-
Каширського («КОПИ»), Старо-
вижівського («Максимум»), Любе-
шівського («Таксі»), Ратнівського 
(«ЧП») і Маневицького («Академія») 
районів. Цей гумористичний захід 
щорічно проводиться Державто-
інспекцією спільно з управлінням 
освіти та науки Волинської ОДА з 
метою виховання дорожньої куль-
тури.

Змагання з дотепності проходи-
ли в три етапи: спочатку потрібно 
було представити привітання за ви-

значеною темою «Живи за правила-
ми», потім — показати власний віде-
оролик на тему «Нас об’єднує повага 
до правил дорожнього руху», під час 
оцінювання якого журі особливу 
увагу приділило беспосередній учас-
ті в ролику самих юних інспекторів 
руху, а останнім і, напевно, найці-
кавішим для команд було музичне 
домашнє завдання «Я не порушую 
ПДР». Усі учасники виступили на 
досить високому та професійному 
рівні. Проте кращими виявилися 
«КОПИ», друге місце посіла команда 
«Таксі», третє — «Максимум». 

Посейдон

Навчальних закладів такого рівня в Україні є всього вісім


