
Хто б міг подумати, що якщо старі 
газети, журнали чи списані зошити 
скрутити в трубочки, то можна 
сплести чимало корисних речей. 
Виявляється, можна, що і доводить 
талановита вчителька з Боратина 
Оксана Гуркіна. 

На перший погляд її паперові ви-
роби скидаються на плетені з лози. 
Не поступаються їм і за міцністю та 
функціональністю. 

У Боратинській школі сліди на-
тхненної праці Оксани Володими-
рівни практично скрізь: вона деко-
рувала стіну в коридорі тканиною та 
паперовими квітами, розписала сті-
ну в класі, численні панно і декора-
ції до шкільних вистав — теж її рук 
діло. Та нині найбільше захоплення 
вчительки образотворчого мисте-
цтва і трудового навчання — плетін-
ня з паперу. 

— Кілька років тому завдяки Ін-
тернету познайомилась із технікою 
плетіння з трубочок паперу. Мене 
захопило те, що з цього матеріалу 
можна сплести що завгодно, оскіль-
ки він доступний і дуже гнучкий. 
Спершу я зробила підвазонник, бо 
на весну хотілось якогось оновлення 
для дому. А потім сплела черевик, 
який згодом нарекли «боратин-
ським», — розповідає пані Оксана. 

За словами майстрині, для пле-
тіння згодиться будь-який папір: і 
офсетний, і газетний. Гарно дивити-
муться вироби з глянцевих журна-
лів, у хід підуть і списані старі зоши-
ти, і навіть потріпані книжки. Щоб 
узятися за плетіння, спершу треба 
накрутити трубочок. 

— Потрібно взяти листок папе-
ру чи газетну сторінку і від одного 
краю почати накручувати на спицю 
чи заряд. Завершивши, краєчок не-
обхідно закріпити клеєм. Трубочки 
виходять дуже щільними, більше 
того, в одну легко вставляється на-
ступна, що забезпечує безперервне 
плетіння і міцність майбутнього ви-
робу, — повідала педагог. 

У плетінні з паперу виготовлен-
ня трубочок забирає найбільше часу, 
адже для простенького підвазонни-
ка їх потрібно щонайменше 400, а це 
кілька годин роботи. Сплести ж сам 
виріб майстриня може всього за го-
динку. Каже, насправді процес дуже 
простий і практично ідентичний із 
лозоплетінням. Так, використовує 
техніки плетіння шнурочком у два 
прути, плетіння круглого денця, спі-
ральне. При цьому папір набагато 
гнучкіший, ніж лоза, тож закрутити 
його можна в будь-яку форму. 

— Щоб виріб мав завершений 
вигляд, його можна проклеїти для 
міцності, а потім пофарбувати чи 
просто полакувати — все залежить 
від ідеї, — каже Оксана Володими-
рівна. — Деякі роботи не потребу-
ють фарбування, бо фактура паперу 
сама собою дуже цікава й утворює 
гарний малюнок. Наприклад, із 
глянцевих журналів вироби настіль-
ки пістряві й ефектні, що ми їх не 
фарбуємо. 

Коли майстриня добре опанува-
ла техніку паперового плетіння, то 
залучила до нього й школярів. Каже, 
що для дітвори це просто і цікаво. 

— Дітям це подобається, бо на 
вишивання треба купити нитки, 
тканину, а тут купляти нічого не 
потрібно, — каже пані Оксана. — 
Матеріали можна легко заготовити 

навіть у шкільних умовах. Папір 
збираємо ціле літо, а вже з вересня 
починаємо крутити трубочки, щоб 
згодом узятися за саме плетіння. 

У кабінеті образотворчого мис-
тецтва і трудового навчання вели-
чезна виставка доробків учнів. Це 
численні вази та підвазонники, ко-
шики, «боратинські черевики», ав-
томобіль, гітара, капелюх, стілець, 
лебеді, й усе — з паперових трубо-
чок. 

Оксана Володимирівна розпо-
відає, що кожна дитина в школі вже 

сплела по черевику — це така собі 
їхня «фішка». Та не всі вироби од-
накові. Так, один хлопчик виготовив 
двометрового кросівка, дівчатка ж 
часто декорують паперове взуття 
бісером чи розмальовують. Вико-
ристовують «боратинські черевики» 
теж по-різному: хто як підвазонник, 
а хто — як вазочку для солодощів. 

Оксана Гуркіна веде у школі ще й 
гурток із лозоплетіння, який з задо-
воленням відвідують і школярі, і їхні 
батьки, і навіть учителі.  

Ольга УРИНА 
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Фізичний розвиток молодого покоління на Волині — в пріоритеті 

Остання ніч червня 
у Луцьку стане мистецькою 
29–30 червня відбудеться мистецька акція «Ніч 
у Луцькому замку». Відповідне розпорядження 
підписав Луцький міський голова Микола Рома-
нюк. Традиційно у червневі дні замок Любарта 
гостинно відкриває двері для лучан і гостей 
міста. Цього року дійство відбудеться в ніч із 29 
на 30 червня. Для організації свята створили 
оргкомітет. Окрім культурної і музичної про-
грами у замку, в цю ніч із 01:00 до 05:00 будуть 
їздити маршрутні таксі. 

«Розвиток фізичної культури і спор-
ту є пріоритетом розвитку сучасної 
України. Нашою метою в цій сфері 
є покращення здоров’я громадян, 
формування здорового способу 
життя і зміцнення міжнародного 
іміджу держави», — наголосив 
Президент Віктор Янукович на ІІІ 
Спортивному конгресі України. 
Водночас він закликав представни-
ків місцевої та центральної влади, 
органів місцевого самоврядування 
активізувати зусилля щодо за-
безпечення всіх умов для занять 
громадян фізкультурою і спортом. 
Особливої уваги, на переконання 
глави держави, потребує підтримка 
розвитку дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл, будівництво спортив-
них об’єктів тощо. 

Волинь — один із регіонів, де 
влада приділяє максимум уваги роз-
витку спорту і здоровому життю мо-
лодого покоління. Сьогодні в області 
працюють школа вищої спортивної 
майстерності та 43 дитячо-юнацькі 
спортивні школи, зокрема три спе-
ціалізовані олімпійського резерву, 
у яких навчається 11 961 учень, що 
становить 10,1% від загальної кіль-
кості школярів області. Навчально-
тренувальний процес забезпечує 
486 тренерів-викладачів, із яких 318 
штатних. У спортивних школах роз-
вивають 26 видів спорту, в тому чис-
лі 18 олімпійських. 

Для стимулювання заняття спор-
том обласна рада 04.05.2012 року за-
твердила Положення про виплату 
одноразових грошових винагород 

спортсменам і тренерам області з 
олімпійських видів спорту й од-
норазових грошових винагород 
спортсменам і тренерам із видів 
спорту інвалідів. За результатами 
спортивного сезону 2012 року ви-
плачено 380,4 тисячі гривень спортс-
менам і тренерам із олімпійських 
видів спорту і 179,5 тисячі гривень 
— спортсменам-інвалідам. 

Крім того, відповідно до По-
ложення, затвердженого розпоря-
дженням голови облдержадміні-
страції, провідним спортсменам і 
тренерам області (25 спортсменів, 
5 тренерів) виплачуються щомісяч-
ні стипендії. Загальна сума витрат 
на 2013 рік на ці потреби становить 
567,5 тисячі гривень. Окрім цього, за 
кошти з обласного бюджету випла-
чується 15 щомісячних стипендій 
ветеранам спорту (33,6 тисячі гри-
вень на рік) і 20 щомісячних стипен-
дій спортсменам від Волинського 
благодійного фонду «Рідна Волинь». 

Приємно зазначити, що у 
2012 році покращено житлові умо-
ви Юлії Остапчук — учасниці 
ХІХ Олімпійських ігор у Пекіні та 
ХХХ Літніх Олімпійських ігор у Лон-
доні, а також Оксані Ващук — учас-
ниці ХІХ Олімпійських ігор у Пекіні: 
їм надано однокімнатні квартири у 
Луцьку. Ордер на квартиру отримав 
і Анатолій Шевчик, дворазовий пе-
реможець і срібний призер Парао-
лімпійських ігор. 

Варто зазначити, що у на-
вчальних закладах області сьогодні 
функціонує 639 спортивних клубів, 
основним напрямком роботи яких 

є залучення учнівської та студент-
ської молоді до занять фізичною 
культурою і спортом (при клубах 
олімпійськими та неолімпійськими 
видами спорту займається близько 
32 тисяч осіб). Крім того, в області 
діє 13 центрів фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх», в яких 
займається 4036 осіб різних вікових 
категорій. 

Лише минулого року за рахунок 
як бюджетних, так і позабюджетних 
коштів проведено часткову модер-

нізацію матеріально-технічної бази 
ДЮСШ №1, 2, СДЮШОР плавання 
міста Луцька, у дитячо-юнацьких 
спортивних школах Рожищенсько-
го, Ратнівського, Шацького, Горо-
хівського, Луцького районів. Повно-
го оновлення зазнало приміщення 
Ковельської комплексної ДЮСШ, 
у якому проведено капітальний ре-
монт ігрового спортивного залу, 
двох роздягалень, великої ванни ба-
сейну. 

Минулого року продовжилися 

ремонтні роботи у приміщенні об-
ласної ДЮСШ. Це головна обласна 
комунальна спортивна споруда, в 
якій проводяться не лише місцеві 
офіційні змагання, але й заходи все-
українського і міжнародного рівнів. 

У 2012-му завершено будівни-
цтво спортивного комплексу Воло-
димир-Волинського міського цен-
тру фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх». Роботи тривали 
кілька років, для їх проведення за-
лучалися кошти державного, облас-
ного та місцевого бюджетів. 

У 2012 році при загальноосвітніх 
школах області, зокрема у сільській 
місцевості, проведено низку капре-
монтів і добудов спортивних залів (у 
окремих населених пунктах Ківер-
цівського, Старовижівського, Луць-
кого, Камінь-Каширського, Шаць-
кого, Ковельського, Горохівського, 
Володимир-Волинського, Любешів-
ського, Турійського районів). Об-
лаштовано три нових майданчики 
зі штучним покриттям у Луцьку та 
Ковелі. 

На проведення ремонтних ро-
біт, реконструкцію та будівництво 
нових спортивних споруд в області 
минулого року використано кошти 
у сумі 15 807,7 тисячі гривень, із них 
8 364,0 тисячі — з державного бю-
джету, 4 871,5 тисячі — з обласного. 

У 2013 році продовжено діяль-
ність у цьому напрямку. На цей мо-
мент у селищі Любешів тривають 
роботи з облаштування бігових до-
ріжок із синтетичним покриттям на 
стадіоні «Колос». 

Наталія ЯКИМЧУК 
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На «Бандерштаті» зіграють 
«рок-вар’яти» «КораЛЛі» 
Фольк-рок гурт із Івано-Франківська «КораЛЛі» став 
одним із учасників фестивалю «Бандерштат-2013». Свій 
стиль музиканти окреслюють як «рок-вар’яте». Гурт 
виник 2005 року. Його особливістю є використання 
трембіти і дримби. Команда заслужила прізвисько 
«трембітно-амбітна», оскільки за 2008–2009 роки взяла 
участь у більшості українських і багатьох закордонних 
фестивалях. Ідея грати карпатське етно закономірна, 
адже гірська гуцульська та лемківська культури про-
низали характери хлопців із раннього дитинства. 

Майстриня з Боратина макулатуру
перетворює на кошики та черевики 


