
10 травня активні матусі з клубу 
«Комільфо» провели у Луцьку 

перший фестиваль супермам. За-
хід відбувся за підтримки Луцького 
міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей і молоді в обласній 
ДЮСШ. Організаторки поділили 
зал спортшколи на різні зони й у 
кожній із них запропонували креа-
тивні майстер-класи, інтерактивні 
розваги, зустрічі з цікавими людьми 
та багато іншого. 

«Ми мали на меті влаштувати 
для матусь справжнє свято євро-
пейського рівня, під час якого мама 
мала би змогу приділити час собі, 
а дітки щоб були зайняті грою або 
майстер-класами із відповідними 
спеціалістами, — розповіла одна з 
організаторок Марина Майко. — 
На фестивалі представлені лише ті 
учасники, діяльність яких пов’язана 
зі здоровим способом життя. Су-
часна мама доглянута, вона любить 
спорт і готує здорову їжу». 

Майже три години гостей свята 
розважав ведучий Михайло Кузьмич. 
Маленькі відвідувачі вправлялися на 
спортивних матрацах, бігали, стри-
бали, інші дітки були цілковито по-
глинуті майстер-класами, малюван-
ням на печиві, дивилися ляльковий 
театр. Малечу забавляли: дитячий 
клуб «Розумаха», Академія успіху 
Jonnnik’s Academy Of Success, студія 
дизайну і творчості «Метелик». 

Клуб «Спорт Лайн», який очо-
лює Олена Чирук, продемонстрував 
дива тренувань разом із малюками 
до трьох років, що викликало за-
хват у присутніх. Після цього усі 
охочі мали змогу спробувати такі 
тренування зі своїми дітками. Ді-
вчата з фітнес-клубу «ФітКьорвс», 
який є постійним партнером сімей-
них флешмобів у Луцьку, залучили 

гостей до спортивного танцю у стилі 
«флешмоб»: із великим задоволен-
ням танцювали і дорослі, і малі.

На фестиваль запросили і спеці-
алістів із Центру психології та пси-
хотерапії, які консультували батьків 
із приводу їхніх стосунків із дітьми. 
Волинська телеведуча Наталка Вой-
тович розповіла, як поєднувати 
кар’єру, сім’ю та відпочинок, поді-
лившись власним досвідом. Пози-
тивного настрою учасникам додав 
романтично-спокусливий танець 
від Олександра Тіко, який одночас-
но дарував матусям білі троянди. 

Фестиваль супермам завершив-
ся справжнім «подушкобатлом», під 
час якого учасники свята «билися» 
маленькими подушками, які прине-
сли із собою. Малюкам це принесло 
купу задоволення, а дорослі змогли 
на мить відчути себе безтурботними 
дітьми. 

У приміщенні Волинського ака-
демічного обласного україн-

ського музично-драматичного 
театру імені Тараса Шевченка від-
булось обласне мистецьке свято 
«Мамина колискова», присвячене 
Дню матері. На святі звучали ста-
ровинні народні колискові пісні 
у виконанні збирачки фолькло-
ру Тетяни Відник, фольклорних 
гуртів сіл Видерта й Оленине Ка-
мінь-Каширського району. Само-
діяльні артисти виконали обрядо-
ве дійство «На відвідини». Також 

звучали сучасні колискові пісні й 
авторські у виконанні народного 
артиста України Василя Чепелюка, 
заслуженої артистки України Алли 
Опейди, заслуженого працівника 
культури В’ячеслава Судими, ви-
конавців із Волинського держав-
ного училища культури і мистецтв 
імені Ігоря Стравінського. Під час 
заходу відбулася благодійна акція 
зі збору коштів матерям Волині, 
сини яких загинули, відстоюючи 
єдність і цілісність держави на 
сході України. 

Співачка Тіна Кароль заявила, що 
не готує сина Веніаміна у свяще-
ники. Вона просто хоче духовно 
зміцнити хлопчика, який нещодав-
но став паламарем при Іллінській 
церкві на Подолі. Крім того, артист-
ка зауважила, що не тринькає гро-
ші, а навіть економить, переважно 
на власних потребах. 

Розповідаючи про сина, Тіна 
уточнила, що рішення, служити 
церкві чи ні, хлопець має приймати 
сам. 

— Для того щоб стати священ-
нослужителем, потрібно як мінімум 
закінчити духовну семінарію, — по-

ділилася співачка. — Веніамін може 
тільки самостійно прийняти таке 
рішення — я за нього вирішувати 
не буду. Те, що Веня ходить до не-
дільної школи та до церкви, зовсім 
не означає, що ми з ним «пішли» в 
релігію на ґрунті сімейної трагедії. 
Просто мені хочеться заповнити ту 
порожнечу, яка у нього з’явилася 
через втрату батька, і духовно зміц-
нити його. 

Восени син Кароль піде в пер-
ший клас, тож поєднувати школу з 
церквою навряд чи вийде. 

— Ну, а поки є час, нехай бере 
участь у всіх процесах. Головне, щоб 
не втомлювався, — зазначила Тіна. 

Також Кароль спростувала чут-
ки про те, що збирається випустити 
збірку віршів. 

— Мені здається, це було б за-
надто зухвало. Я читаю їх зі сцени не 
для того, щоб самореалізуватися, а в 
надії, що комусь вони зможуть щось 
підказати, — заявила Тіна. 

Як і більшість людей зараз, Ка-
роль відчула на собі наслідки кризи 
та зовсім не шикує. 

— Звичайно, я теж, як і всі люди 
в нашій країні, відчуваю труднощі. 
Один із головних пунктів економії 
— довелося призупинити будівни-
цтво на ділянці. Я обожнюю щось 
облагороджувати, будувати, садити! 
Мені потрібна кипуча діяльність по-
стійно і на всіх фронтах, — зізналася 
зірка. — На жаль, зараз не до цьо-
го: криза зачепила всіх, а я — єдина 
годувальниця не тільки для своєї 
родини, а й для людей, які зі мною 
працюють. Це досить великий штат 
— не тільки ті, хто виходить на сце-
ну, але і хто допомагає мені «за ла-
штунками». А для мене дуже важ-
ливо, щоб у колективі всі були ситі, 
задоволені та почувалися практично 
членами однієї сім’ї, — зауважила 
артистка. 

Але на синові Кароль не еконо-
мить. 

— Домашні витрати теж ско-
ротилися. Правда, якщо Веня хоче 
щось смачненького — я обов’язково 
це купую, — запевнила співачка. — 
Як можна відмовити дитині? Але 
син знає залізне правило: якщо вже 
поклав на тарілку, треба все з’їсти. 
Їжу ми не викидаємо. У моєму ви-
падку економія — відмовляти в чо-
мусь тільки собі. По магазинах я, 
правда, ходити не люблю і дорогих 
нарядів, за винятком концертних, не 
купую, — підкреслила Тіна. 

Лія АХЕДЖАКОВА: 

Про своє бачення ситуації на 
Донбасі артистка розповіла 

«Эхо Москвы». «Я дуже болісно 
сприймаю те, що відбувається в 
Україні. Мені здається, найближ-
чим часом це неможливо випра-
вити, — зауважила Ахеджакова. 
— Якщо всі російські волонтери, 
вся наша техніка, всі наші вій-
ськові там, — а вони там є, я це 
знаю, бо приїжджають і приїж-
джають люди і з Західної Украї-
ни, і з Донбасу, є якісь зустрічі з 
ними, я від них дізнаюся... Поки 
ми не заберемо звідти останньо-
го волонтера, який втручається 
в ці відносини Донбасу, нічого 
поправити буде неможливо, буде 
Афганістан. Не можна допуска-
ти, щоб туди втручалися люди 
сусідньої країни. Тим більше, 
що ця країна поводиться... як би 
сказати... непорядно». 
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Культура

Мати Кузьми Скрябіна написала 
про сина книгу 
Цього місяця львівське видавництво презентує книгу 
Ольги Кузьменко під назвою «Моя дорога птаха. Мамина 
книжка». Мама Кузьми прийшла саме до цього видавни-
цтва тому, що у збірнику «Казки під подушку» вони надру-
кували казку Андрія. «Виявляється, він збирався написати 
цілу книжку казок від ангелика Лєльчика, — зазначила 
співзасновниця видавництва Мар’яна Савка. — Не встиг. 
Ця книжка — це справді мамина книжка, мамині дуже 
теплі спогади про найдорожчого сина, мамою відібрані 
знімки». 

Альоша вперше 
показала синочка 
Співачка Alyosha з чоловіком Тарасом 
Тополею нарешті наважилися показати 
свого дворічного сина Романа. Від на-
родження первістка подружжя ретельно 
приховувало його від цікавих очей. І от 
зараз Олена і Тарас показали хлопчика у 
фотосесії. 

В обласному центрі Волині відбулося 
мистецьке свято «Мамина колискова» 

Найсильнішу людину світу «продали» за 
рекордну суму на рівненському аукціоні 

У Луцьку влаштували свято для супермам 

У Рівному завершилися благо-
дійні торги за можливість 

зустрітися з найсильнішою люди-
ною планети Василем Вірастюком. 
У рамках аукціону «Посиденьки 
з волонтером» рівненський під-
приємець Ігор Теренчук віддав за 
можливість попити кави з Вірас-
тюком 12 121 гривню. 

За правилом аукціону кожен 
охочий може придбати право на 
зустріч із волонтером, знаними 
мешканцями Рівного та відомими 

українцями. 
Зокрема, «лотом» на торгах 

став і найсильніший чоловік пла-
нети Василь Вірастюк, за бесіду з 
яким заплатили 12 тисяч гривень.

Також в аукціоні взяли участь 
понад 40 відомих рівнян. У рам-
ках благодійного заходу вже зі-
брано 50 тисяч гривень із необ-
хідних 150. 

Волонтери замовили всю пар-
тію РПС, частину вже оплатили та 
передали бійцям. 

Тіна КАРОЛЬ: 

Мені потрібна кипуча діяльність 
постійно і на всіх фронтах 

Нічого не 
зміниться, 
доки з України 
не підуть російські 
«волонтери» 


