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Суспільство
На Волині вдесяте проходить різдвяне 
шоу «Коляда з Тетяною Ціхоцькою» 

У Луцьку змагались юні хокеїсти 

Працівники «Укрпошти» новорічну казку 
перетворили в реальність 

Лучани стали другими у міжнародному турнірі з міні-футболу 

15 січня в приміщенні Волин-
ського академічного об-

ласного музично-драматичного 
театру імені Тараса Григоровича 
Шевченка відбулося велике різдвя-
не шоу «Коляда з Тетяною Ціхоць-
кою». За 10 років існування різдвя-
ні концерти «Коляда» проходили у 
Луцьку та в усіх районних центрах 
Волині. Шоу відвідали близько 
10 тисяч волинян і гостей краю. 

Повний склад творчого колек-
тиву, що вийшов на сцену цього 
року, — 150 учасників. Солісти — 
Тетяна Ціхоцька, Тетяна Сорока, 
Юлія Шевчик, квартет «Акорд». 
Танцювальні номери виконували 
учасники ансамблів танцю «Во-
линянка» та «Волиняночка». На 
сцені разом із «дорослими» вико-
навцями була талановита молодь, 

діти–учасники фольклорної студії 
«Жайворонки». 

Програма проходила у формі 
музичного театралізованого дій-
ства і за режисурою нагадувала 
мюзикл. Концертні номери — ці-
лісні театралізовані композиції, 
створені на основі народних свят-
кових обрядів-забав. 

В останні дні зимових шкільних 
канікул на штучній ковзанці 

«Снігова Королева» в Луцьку комі-
тет із фізичної культури та спорту 
організував і провів традиційний 
турнір із хокею на приз клубу «Зо-
лота шайба». У змаганнях узяли 
участь сім команд клубів за міс-
цем проживання міського центру 
фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх». У складі кожної 
команди — юні хокеїсти 1998–
1999 р. н. 

У вирішальному двобої зу-

стрілися команди клубів «Юність» 
(спеціаліст — Катерина Літвін) та 
«Олімпія» (спеціаліст — Ніна Ли-
сенко). У напруженому поєдин-
ку гравці тривалий час не могли 
відзначитися влучними кидками. 
Лише наприкінці зустрічі хокеїсти 
клубу «Юність» зробили три влуч-
них кидки по воротах суперників. 
Отже, 3:0 і перемога в турнірі. 
«Олімпія» — друга. 

Після змагань переможці та 
призери були нагороджені дипло-
мами та призами. 

У новорічні та Різдвяні свята 
на адресу Волинської дирек-

ції УДППЗ «Укрпошта» надійшло 
близько 600 листів від дітей із 
різних куточків області. Ці листи 
були незвичайними: адреса одер-
жувача на конверті — «Діду Мо-
розу». 

У своїх листах дітлахи розпо-
віли про себе, свою сім’ю, а також 
про те, як провели минулий рік, 
висловили свої побажання і, зви-
чайно ж, повідали, які подарунки 
хочуть отримати на свята. 

Особливо зворушливі листи, 
які нікого не залишили байдужи-
ми, заслуговують уваги. Здійснити 
найзаповітнішу мрію двох братів 
із Рожищенського району Володи-
мира та Василя Воробеїв із сім’ї, де 
лише мама є годувальницею, стало 
під силу Діду Морозу. Але так як 
казковий бородань щодня радо зу-
стрічає гостей у своїй Резиденції, 
то до села Іванівка завітали вручи-
ти омріяний велосипед і планшет-
ний ПК начальник Поштамту ВД 
Світлана Костюк і начальник ЦОС 
№ 2 Ольга Косінська. Подарований 
велосипед стане у пригоді — до 
школи йти понад два кілометри у 
сусіднє село, а для спілкування з 
друзями та для допомоги у навчан-
ні планшетний ПК буде незамін-
ним помічником. 

Завдяки вже традиційному 
проекту «Укрпошти» «Резиденція 
Діда Мороза» всі відправники лис-
тів новорічному казковому герою 

отримали солодощі й листівку з 
привітаннями, що надійшли з Ре-
зиденції, тобто жодна дитина, яка 
вказала зворотну адресу, не зали-
шилася без привітань і подарунків. 

— Мрія — це перший крок 
до здійснення бажання, — каже 
директор Волинської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта» Ярослав 
Кравчук. — Щиро бажаю усім ді-
тям міцного здоров’я, відмінних 
успіхів у навчанні та здійснення 
всіх бажань. 

Усі люди незалежно від віку в 
новорічні свята починають вірити 
в дива, а це дозволяє кожному з 
нас стати добрим чарівником і від 
душі порадувати своїх близьких, 
подарувати дітям віру в казку та 
здійснення їхніх мрій. 

Відділ організації 
роздрібної мережі 

Волинської дирекції
УДППЗ «Укрпошта» 

11 та 12 січня в місті Бресті про-
ходив 12-й Міжнародний різд-

вяний турнір із міні-футболу (фут-
залу) серед ветеранів. У заході взяли 
участь дванадцять команд із Украї-
ни, Росії, Польщі та Білорусі двох ві-
кових категорій: від 35 до 45 років та 
від 45-ти і старші (до слова, вперше). 

На запрошення брестського 
футбольного клубу «Адамс» у зма-
ганнях від України брало участь дві 
луцькі ветеранські команди: «Ве-
теран-Лучеськ» (у групі від 35 до 
45 років) і ФК «Політехніка» (45 ро-
ків та старші).

У групі А, в яку згідно з жере-
бом потрапили луцькі ветерани, їм 
протистояли три знамениті біло-
руські команди: «Адамс» із Бреста, 
ФК «Мінськ» і ФК «Локомотив» із 
Барановичів. Відповідно, боротьбу 
за найвище місце у групі вели більш 
досвідчені клуби. Лучани задоволь-
нилися нічиєю лише з «Локомоти-
вом», який, до речі, у підсумку став 

переможцем цьогорічного турніру. 
У решті поєдинків ветерани не змо-
гли гідно протистояти суперникам із 
групи. 

У другій групі боротьбу за пе-
ремогу вели команди ФК «Адамс» 
(Брест), ФК «Каджия» (Мінськ), 
ФК «Балтика» (Калінінград) і луцька 
«Політехніка». В одноколовому тур-

нірі, перемігши команду з Мінська 
2:1, калінінградців 4:3, представни-
ки технічного луцького вишу «спіт-
кнулися» на господарях турніру — 
0:2. В підсумку, вперше за час участі 
в таких міжнародних змаганнях, 
завойовано друге місце. Перемогу 
ж святкувала брестська команда 
ФК «Адамс». 

«Не забудьте пом’янути…» 
Знаменною датою в Україні буде 
означений 2014 рік. Рік 200-ліття 
від появи на світ українця, що 
став провідником і пророком 
нації. Настав час повірити і при-
йняти Шевченка — без пафосу. 
Як невід’ємного для кожного, хто 
вважає себе українцем. У кожному 
куточку країни відбуватимуться 
заходи, творчі імпрези, фестивалі 
— загалом тисячі спроб відкрити 
Шевченка Україні та світові знову й 
знову. Згідно з указом Президента, 
2014 рік є Роком Тараса Шевченка в 
Україні. Україна повинна провести 
гідне вшанування ювілею Кобзаря 
не тільки у межах держави, а й да-
леко поза її кордонами, наголосив 
Віктор Янукович. 

Гарним зачином Року Тараса 
Шевченка в Україні заявила про 
себе і Волинь. У перші дні 2014-го 
стартувала довгоочікувана прем’єра 
Волинського обласного українсько-
го музично-драматичного театру — 
вистава «Назар Стодоля» (на фото). 
Справжній дарунок творчого ко-
лективу, що носить ім’я Кобзаря, у 
скарбничку Тарасової творчості. 

«Ми справді з початком року за-
дали гарний тон на прийдешні події, 
— зазначає начальник управління 
культури облдержадміністрації Во-
лодимир Лисюк. — Власне, заходи 
давно розроблені й затверджені. Їх 
дуже багато. Варто сказати, що на 
реалізацію цих імпрез має бути виді-
лено 200 тисяч гривень із обласного 
бюджету. Борис Петрович Клімчук 
підписав і відповідне розпоряджен-
ня про підготовку та відзначення в 
області 200-річчя з дня народження 
Кобзаря». 

Хоча, за словами Володимира 
Леонтійовича, волиняни розпоча-
ли святкування знаменного ювілею 
ще торік. Ідеться про фестиваль 
мистецтв «Із Кобзарем у серці», в 
рамках якого відбулися творчі звіти 
фактично у кожному куточку краю. 

«Ми вкотре пересвідчились у 
тому, наскільки багатий доробок 
Шевченка, — через пісні, поезію, 
танці… — каже Володимир Лисюк. 
— Серед інших численних знакових 
подій, що проходитимуть на теренах 
нашого краю, — великі звітні кон-
церти працівників училища культу-
ри і мистецтв, обласної філармонії, 
виставка «Тарас Шевченко у творах 
українських художників», що прохо-
дитиме у стінах відреставрованого 
Художнього музею Луцька. Плану-
ємо організувати акцію «Прийди зі 
своїм «Кобзарем» у день народжен-
ня поета, 9 березня. Прагнутиме-
мо, щоб вона була масштабнішою, 
ніж торік. Біля пам’ятника Тарасові 
Шевченку в Луцьку чекаємо цього 
дня волинян із «Кобзарями» зі своїх 
домашніх бібліотек. Даруватимемо 
сучасне видання «Кобзаря» тим, хто 

принесе найдавніші книги. 9 берез-
ня у стінах облмуздрамтеатру від-
будеться і літературно-мистецький 
вечір «Нас єднають думи Кобзаря», 
готуємося також до свята кобзар-
ського мистецтва. За ініціативи го-
лови облдержадміністрації Бориса 
Клімчука маємо намір видати 50 
тисяч примірників дитячого «Коб-
заря» з ілюстраціями волинських 
юних майстрів пензля. Готується до 
виходу в світ аудіоальбом із запи-
сом пісень на слова Шевченка у ви-
конанні дуету «Душа Волині» й тріо 
«Лелія» Луцького районного будин-
ку культури. Безумовно, у кожному 
куточку Волині — чи це сільська 
бібліотека, чи районний Палац куль-
тури — пройде чимало подій із на-
годи ювілею». 

А вінцем усіх зусиль мистецької 
громади краю, докладених для вша-
нування Шевченка, має стати твор-
чий звіт Волині на головній сцені 
країни 28 жовтня. Перед управлін-
ням культури стоїть непросте за-
вдання: вразити столичного глядача 
майстерністю передати незбагненне 
багатство волинської душі словом, 
музикою, піснею, танцем, а водночас 
— спробувати прочитати Шевченка 
по-новому. 

Цього прочитання та пізнання 
нині як води потребує виснажена 
суспільними перипетіями Україн-
ська держава. Там, у глибинах Коб-
заревого спадку, — вічні уроки дер-
жавотворення. Уроки, на яких варто 
вчитися політикам, державним дія-
чам, рядовим українцям і передусім 
молодому поколінню. 

«Нинішня молодь — дуже ро-
зумна і талановита. Вона потребує 
Шевченка — справжнього. Не ікону. 

Не революціонера, якого нам по-
давали у мої, скажімо, школярські 
роки. А українця, людину, яка вміла 
кохати, розчаровуватися, творити... 
Ось, на мою думку, основне завдан-
ня у трактуванні образу Шевченка 
та його творчого спадку для сьогод-
нішніх педагогів», — переконаний 
начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації Олександр 
Хомич. 

Власне, неспроста цей навчаль-
ний рік школярі та вчителі розпо-
чали з уроку, присвяченого Тарасові 
Шевченку. Волинські освітяни пла-
нують втілити чимало заходів. Для 
прикладу, особливим буде щоріч-
ний конкурс імені Тараса Шевчен-
ка, що передбачає багато творчих 
номінацій. Організатори готуються 
збільшити матеріальний ресурс на 
відзначення його лауреатів. Так само 
по-особливому пройде обласний 
конкурс читців творів Кобзаря», —
наголошує Олександр Степанович. 

Як бачимо, 2014-й має бути на-
сиченим на події, означені Шевчен-
ковим ювілеєм. Однак то буде на-
магання вкотре осмислити постать 
великого українського поета, не 
цураючись заявити світові: не бу-
ває України без Шевченка. Дві сотні 
літ живемо, пізнаючи його Слово, 
а воно досі залишається актуаль-
ним. Ось тому Рік Тараса Шевченка 
в Україні має стати загальнонаціо-
нальною спробою знайти у глибинах 
творчості Кобзаря те, що буде дже-
релом віри українців у свою Держа-
ву, джерелом сили для сьогоднішніх 
краян, зокрема й для волинян, буду-
вати її міцною, самобутньою і віль-
ною. 

Ірина ДАВИДЮК  

Для лауреатів 
Шевченківської премії 
виділили 1,3 мільйона 
Кабінет Міністрів затвердив розмір Націо-
нальної премії України імені Тараса Шев-
ченка в обсязі 1,3 млн грн. Уряду доручено 
передбачити в проекті Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2014 рік» 
видатки на здійснення виплати грошової 
частини Національної премії України імені 
Тараса Шевченка. 

В Івано-Франківську встановили 
вареничний рекорд 
Тут зліпили найбільшу кількість вареників із капустою, 
пише IA ZIK. Загалом було зліплено понад 1000 вареників 
за чотири дні. Смачне досягнення вже зафіксували пред-
ставники Книги рекордів України. Нагадаємо, до цього 
івано-франківці виготовили найбільші в країні студент-
ський квиток і відро. Крім цього, мешканець Прикарпат-
тя найдовше голим пролежав під снігом. Чоловік терпів 
холод аж 1 годину 20 секунд. 
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