
Практично у кожного з нас є якесь 
захоплення — хтось вишиває хрес-
тиком, хтось вправний рибалка чи 
мисливець, а от Олександр Дейна 
має досить незвичне хобі — він 
усе своє життя конструює теле-
скопи. Надточні оптичні пристрої 
народжуються на 10-му поверсі 
його київської квартири, а звідти 
розлітаються по всій країні та за її 
межі. От нині один із них пан Олек-
сандр вирішив подарувати рідному 
селу Завітне на Ківерцівщині, а щоб 
прилад не припадав там пилюкою, 
загорівся ідеєю облаштувати неве-
личку обсерваторію, дати шанс усім 
охочим зазирнути в зоряне небо. 

Нині Олександр Дейна науковий 
співробітник Інституту магнетиз-
му НАН України, хоча в дитинстві 
мріяв стати цирковим артистом. Він 
завжди вирізнявся серед сільських 
хлопчаків цікавими захопленнями. 
З четвертого класу навчився дава-
ти нове життя старим годинникам. 
А згодом довелося йому побувати в 
цирку, і виступ артистів настільки 
захопив школяра, що мусив і собі 
спробувати. Вже за тиждень Сашко з 
батьківського велосипеда змайстру-
вав одноколісне диво і, катаючись 
сільськими дорогами, мало не дово-
див літніх людей до інфаркту. Потім 
навчився ходити по канату, еквілі-
брувати на котушках, освоїв кілька 
акробатичних трюків і організував 
ще з кількома товаришами малень-
ку циркову трупу, яка давала жару в 
сільському клубі. 

— Мене, як і кожну людину на 
землі, не міг оминути потяг до неба. 
В 12 років, коли начитався книжок 
із фізики й астрономії з портфеля 
старшого брата, мені дуже захотіло-
ся зазирнути в це магічне небо. Тож 
узявся конструювати свій перший 
«телескоп». Його я скрутив із бать-
ківських окулярів, прилаштувавши 
ще лінзу та якусь першу-ліпшу тру-
бу, — пригадує астроном. 

Після цього були роки навчання, 
військова служба, робота на заво-
ді та в наукових установах, але по-
вернутися до астрології сама доля 
веліла, адже навіть прізвище Дейна 
означає «досвітня зоря». 

Вже у дорослому віці Олександр 
випадково натрапив на книгу, в якій 
доступною мовою було описано бу-
дову телескопа, і руки засвербіли, 
зрозумів, що йому під силу змай-
струвати справжнісінький телескоп. 
І закрутилося: квартира у столич-
ній багатоповерхівці перетворилася 
на майстерню, а балкон виконував 
функції обсерваторії. 

— Вони народжувались, як сини. 
Сконструювати телескоп — справа 
не одного дня, за кожним сидів біль-

ше року, — каже астроном. — Усе 
починалося з чистого листочка, з 
розрахунків і вимірювань, виготов-
лення ескізів кожної деталі. Звісно, 
якісь елементи просив виготовити 
спеціалістів, а от дзеркала — свя-
тиня, над ними працював лише 
сам. Поки не було контрольно-ви-
мірювальних приладів, перевіряв 
точність оптики по зірках. Це було 
найтяжче, доходило мало не до сліз. 
Полірувати оптику теж було нелег-
ко. 

Всі телескопи астролога-люби-
теля різні. Кілька з них виготовлені 
за системою Ньютона, щоправда, 
різняться розмірами, діаметром, 
світлосилою. Одні призначені для 
спостережень за ближнім космо-
сом, інші — за дальнім. До кожного 
приладу через спеціальний перехід-
ник можна приєднати фотоапарат 
і робити знімки космосу. До слова, 
якось пану Олександру вдалося сфо-
тографувати проходження Венери 
по диску Сонця, а за допомогою од-
ного з телескопів був знятий фільм 
«Подорожі Місяцем». 

Пристрій, який Олександр 
Андрійович привіз у Завітне, осо-
бливий тим, що за його допомогою 
можна спостерігати за небом і вдень, 
і вночі. 

— Цей телескоп я зробив 20 ро-
ків тому. Якось у мене його хотіли 
купити хлопці з Генпрокуратури. 
Та я не віддавав, хоч і пропонували 
чималі гроші. Взагалі, долі в кожно-
го мого телескопа різні, бо просто 
так продати не можу, віддаю лише 
тоді, коли знаю, що потрапить у до-
брі руки. Так, мій перший телескоп 

пробув у мене лише тиждень, я вночі 
прокидався та милувався ним. Один 
із приладів відправився у Секре-
таріат Президента, ще один — аж у 
Арабські Емірати. 

Зараз пан Олександр узявся за 
втілення мрії свого життя — обла-
штування невеличкої астрологіч-
ної обсерваторії на батьківському 
подвір’ї у Завітному. Разом зі своїм 
другом Олександром Новосадом 
уже зробили міні-макет майбут-
нього приміщення. Планують звес-
ти повністю металеву конструкцію 
заввишки близько шести метрів, а 
зверху буде поворотний купол. 

— У конструкції також перед-
бачено облаштування такого собі 
лекторію, щоб перед тим, як під-
нятися до самого телескопа, відвід-
увачі могли дізнатися, що зможуть 
побачити нагорі. Там думаю роз-
містити величезні фото космосу та 
розповідати легенди зоряного неба, 
— ділиться астролог. — Ось такі у 
нас плани. Вже маємо часткову під-
тримку місцевої влади, 30% проекту 
фінансуємо самостійно, але все одно 
потребуємо допомоги. Якщо мати-
мемо ресурси, то вже до кінця літа 
обсерваторія буде готова. 

Крім того, поруч із майбутньою 
обсерваторією товариш Олександра 
хоче зробити невеличкий бджоли-
ний комплекс, щоб можна було час-
тувати гостей медовим чаєм. 

У Завітному ж люди радіють, що 
їхній земляк узявся за таку ініціати-
ву, ще й жартують, що якщо в селі 
буде обсерваторія, то, може, й доро-
гу зроблять. 

Ольга УРИНА 
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У лісах Волині знову воювали «упівці» 

18 травня у Луцьку відкривається туристичний сезон 

На Закарпатті відбудеться 
фестиваль гуцульських страв 
Традиційний гастрономічний фестиваль «Берлибась-
кий бануш» пройде у селі Костилівка Рахівського 
району 26 травня. У програмі колоритного заходу — 
запалення Полонинської ватри, конкурс на приготу-
вання кращого бануша, виставка народних умільців 
«Костилівка має таланти», дегустація гуцульських 
страв і напоїв, виступи творчих колективів району, 
народні конкурси та розваги. 

Начальник відділу промоції міста 
управління туризму та промоції 

міста Богдан Каліш поінформував 
про заходи, які відбудуться у Луць-
ку з нагоди відкриття туристичного 
сезону. В його рамках передбачаєть-
ся проведення культурно-просвіт-
ницьких заходів, спрямованих на 
організацію дозвілля лучан, гостей 
міста і популяризацію історичного, 
туристичного, культурно-мистець-
кого потенціалу Луцька. 

Для зручності лучан, гостей міс-
та, а також потенційних туристів із 
інших населених пунктів України на-
кладом 7000 екземплярів випущено 
інформаційний буклет, у якому вмі-
щено інформацію про заходи з на-
годи відкриття туристичного сезону, 
календар основних культурно-мис-
тецьких подій міста на 2013 рік та 

інформацію від партнерів. Отримати 
буклет можна в Центрі туристичної 
інформації та послуг, закладах-парт-
нерах, у волонтерів туристично-ін-
формаційного пункту на Театраль-
ному майдані 18–19 травня. 

Головною подією свята стане 
відкриття 18 травня о 12-й годині 
системи туристичного ознакування 
Луцька, яка складається з одинад-
цяти вказівників і трьох інформа-
ційних світлових пілонів. Система 
туристичного ознакування покли-
кана забезпечити інформування та 
комфортне перебування туристів у 
нашому місті. 

У соціальних мережах відбува-
ється фотоконкурс «Відкрий для 
себе Луцьк». Переможець отримає 
незабутній вікенд у готелі «Шаць-
котель», за друге і третє місця — по-

дарункові сертифікати від компанії 
«Гранд-персона». 

З 11-ї до 16-ї години на Театраль-
ному майдані працюватиме турис-
тично-інформаційний пункт, де во-
лонтери надаватимуть усім охочим 
городянам і туристам інформацію 
про заходи, що відбуватимуться у 
місті протягом вихідних, а також 
роздаватимуть самостійні екскурсії, 
календарі та буклети з переліком по-
дій на 2013 рік. 

Упродовж двох днів для усіх охо-
чих дізнатися щось нове про Луцьк 
і поглибити свої знання з його істо-
рії від туристично-інформаційного 
пункту (Театральний майдан) ви-
рушатимуть тематичні безкоштов-
ні екскурсії: «Монастирі Луцька на 
старовинних фото та листівках», 
«Субкультури Луцька», «Німецькі 

колоністи у Луцьку» тощо. 
Вперше цього року в Музеї істо-

рії Луцького братства, Музеї-аптеці 
та Волинському регіональному музеї 
українського війська та військової 
техніки в рамках акції «Ніч музеїв» 
будуть організовані безкоштовні 
екскурсії, а також ціла низка ціка-
вих заходів. У Музеї історії Луцького 
братства відбудеться урочисте по-
свячення у братчики, у Музеї-аптеці 
— дивовижні експерименти, вогняне 
шоу, дегустація мінеральної води зі 
свердловини Злоцьких, у Волинсько-
му регіональному музеї українського 
війська та військової техніки — ли-
царський турнір, козацькі забави 
від Козацького Стрілецького Брат-
ства, гратиме військовий духовий 
оркестр. 

19 травня задля пропагування 

родинних цінностей і забезпечен-
ня активного сімейного відпочинку 
відбудеться ІІ Фестиваль луцьких 
мам, який передбачає проведення 
виставки-ярмарку виробів ручної 
роботи, різноманітні майстер-класи, 
розважальну програму, конкурси, 
вистави англійською мовою тощо. 

Завершиться відкриття турис-
тичного сезону на Театральному 
майдані початком другого сезону 
проекту «Танцюй із нами!». Всі охо-
чі зможуть узяти участь у майстер-
класі з танцю. 

Заступник міського голови Та-
рас Яковлев подякував керівникам 
музеїв, які цьогоріч беруть участь у 
акції «Ніч у музеї». Він зауважив, що 
на відвідувачів чекає цікава та наси-
чена програма, і запросив лучан від-
відати ці заходи. 

На вихідних лучани вшановували сімейні 
цінності 
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У рамках Всеукраїнського тиж-
ня подружжя в Луцьку втре-

тє відбувся парад за традиційні 
сімейні цінності, в якому взяло 
участь близько тисячі лучан. Ко-
лона вирушила з Київської площі 
до входу в парк Лесі Українки, ви-
голошуючи гасла: «Луцьк за хрис-
тиянські сімейні цінності», «Міц-
на сім’я — міцна держава», «Тато, 
мама, я — найщасливіша сім’я», 
пише «Під прицілом». 

У парку ім. Лесі Українки від-
булась основна розважально-
концертна програма. Незабутнє 
видовище забезпечив Олексій 
Селіфанов, лідер команди Теаm 
Extreme. Спочатку силач надув 
лікарняну грілку, чим викликав 
бурхливе захоплення аудиторії. 
Потім скрутив у трубочку сково-
рідку, розбивав блоки, гнув ши-
ферні цвяхи. Коли ж Олексій із 
товстого залізного дроту зробив 
фігуру в формі серця, захопленню 
публіки не було меж. 

Крім основної програми, в 
парку розгорнулося фестивальне 

містечко, де відбувалися різнома-
нітні сімейно-дитячі дійства. За 
звання найсильнішого чоловіка 
представники сильної половини 
боролися у змаганнях із перетя-
гування автомобіля. Було орга-
нізовано захопливий сімейний 
конкурс «Ріпка». Дітлахи могли 
безкоштовно пострибати на бату-
тах, пограти в флорбол, покатати-
ся на роликах. 

Наприкінці Фестивалю сім’ї 
його організатори відкрили секрет, 
що хочуть створити пам’ятник 
цінності сім’ї. Для цього під час 
заходу волонтери навіть збирали 
підписи, щоб бути впевненими, 
що люди підтримують цю ідею. 
«Це буде цілий комплекс, який 
складатиметься з Арки подружжя 
та Стола єднання. Зазвичай від 
пам’ятників віє холодним мину-
лим, а ми хочемо увіковічнити те-
пле майбутнє. Сім’я була, є і буде. 
Це не тимчасова цінність, це вічне 
поняття», — стверджував один із 
організаторів дійства Сергій Ша-
раєвський. 

Ходити у розвідку, стояти на 
стійці, маскуватися, нападати 

— у таких партизанських умовах 
прожили чотири дні учасники Все-
української спортивно-патріотич-
ної теренової гри «Звитяга-2013», 
яка проходила з 9 по 12 травня на 
Волині. Уже восьмий рік поспіль 
молодіжна громадська організація 
«Національний альянс» проводила 
цікаву екстремальну гру. Змагання 
відбулись у лісовому масиві між 
смт. Цумань і с. Берестяне Волин-
ської області, де у 1950–1954 рр. пе-
ребував головний командир УПА 
Василь Кук, полковник УПА Ва-
силь Галаса та низка інших провід-
них керівників армії нескорених. 

Участь у теренівці взяло по-
над дві сотні сміливих і завзятих 
юнаків і дівчат зі Львова, Луцька, 

Києва, Рівного, Чернігова, Хмель-
ницького, Тернополя й інших міст 
України, а також із Білорусі. 

Організатори поділили учас-
ників «Звитяги» на дві команди 
(сотні), призначивши у кожній ко-
мандира, бунчужного, начальника 
штабу, інтенданта, чотових, ро-
йових, спостерігача. «Сотня імені 
Перця» отримала білий прапор, а 
«Чорна сотня» — червоний. 

Офіційно гра стартувала опів-
ночі. До її початку кожна сотня по-
винна була розбити власний табір 
і розмістити в його центрі щоглу 
заввишки 3-4 м із прапором ко-
манди. Також відбулися навчання 
з впоряду, наради проводів сотень 
у РВС, ватра знайомств. Після 
«кривавих боїв» перемогу здобула 
«Сотня ім. Перця». 

У галереї відкрилася 
виставка «Діти бавляться» 
У приміщенні мистецької галереї, що у Луцьку, від-
крилася виставка графіки Ірини Сардак під назвою 
«Діти бавляться». Всі представлені роботи мисткині 
демонструють українських дітей із прадавніх часів. 
Як розповіла Ірина, частина сюжетів для картин у 
неї народилася під час дослідження свого родоводу 
та перегляду фотографій рідних. Свій вплив мало 
також спостереження за малечею й ознайомлення з 
етнографічною літературою. 

Олександр Дейна хоче 
облаштувати у селі обсерваторію 
Астроном-ентузіаст, уродженець Завітного, дарує рідній землі власноруч 
виготовлений телескоп 


