
У Міжнародний день захисту дітей 
в селі Озерце Ківерцівського ра-
йону відбувся сімейний фестиваль 
добра «Острів дитинства». Органі-
затори заходу: Волинська обласна 
державна адміністрація, Луцька 
міська рада, Луцький міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, Ківерцівська районна 
державна адміністрація. 

Міський голова Микола Рома-
нюк щиро привітав учасників дій-
ства, зауважив, що цей фестиваль 
стане початком хорошої традиції 
проводити змістовно час разом у 
родинному колі. Микола Романюк 
виголосив слова вдячності тим, хто 
захищає незалежність і цілісність 
держави на сході України. «Саме 
завдяки їм ми маємо можливість 
сьогодні відпочивати під мирним 
небом», — сказав він. Власнику го-
тельно-ресторанного комплексу 
«Острів» Миколі Барабашу, який 
гостинно прийняв учасників фести-
валю, вручив картину, створену ви-
хованцями Луцької дитячої худож-
ньої школи. Полотно написали вісім 
юних художників під керівництвом 
викладача Віри Конської. 

Діти мали можливість доїхати у 
центр «Острова дитинства» на ре-
тро-авто. А вже на території фесту 
веселі клоуни та мультиплікаційні 
герої бавилися та фотографувалися 
з малечею та їхніми батьками. 

Уся територія «Острова дитин-
ства» була поділена на певні зони 
— локації. Частина з таких локацій 
були острівками творчості на будь-
який смак. Саме там проходили 
різноманітні майстер-класи, у яких 
залюбки брали участь дівчатка та 

хлопчики. Дітки своїми руками 
виготовляли різні цікавинки з со-
ломи, малювали картини пальчи-
ковими фарбами, фантазували над 
3D-розмальовками, створювали 
власноруч магнітики, плели магічну 
для української культури ляльку-
мотанку, дізнавалися багато ново-

го зі світу сучасних технологій під 
час майстер-класу від Комп’ютерної 
академії «ШАГ». 

Для старших провели майстер-
клас із графіті. І не просто на фане-
рі та дошці ДВП, а ще й на старому 
автомобілі у стилі хай-тек! Діти з 

великим захопленням брали до рук 
балончик із фарбою та долучалися 
до спільної роботи. 

Багатолюдно було й у локації 
Художнього пленеру для дітей. Учні 
Луцької художньої школи провели 
майстер-класи із живопису для ді-
тлахів і для дорослих. До слова, ви-
хованці міської художньої школи 
також працювали над тематичними 
картинами під назвою «Намалюємо 
мирне завтра». Виставка цих робіт 
уже зовсім скоро буде доступна для 
перегляду в одній із луцьких мис-
тецьких галерей. А фішкою твор-
чої локації була величезна картина 
«Острів дитинства», до створення 
якої долучалися всі охочі. 

На території готельно-ресторан-
ного комплексу «Острів» розташо-
ваний також приватний зоопарк, де 
учасники фестивалю могли побачи-

ти близько 30 видів тварин. Для чо-
ловіків було організовано турнір із 
риболовлі. Пізнавальними виявили-
ся навчальний інтерактив від загону 
спеціального призначення волин-
ського відділення Міністерства над-
звичайних ситуацій та вишкільна 
програма від Козацького стрілець-
кого братства. 

А для гурманів у локації смач-
ненького була нагода почастуватися 
шашликами й іншими смаколиками 
справжньої польової кухні. Впро-
довж усього дня на «Острові дитин-
ства» лунала музика, відбувалася 
концертно-театральна розважальна 
програма з участю вокальних, хо-
реографічних і театральних колек-
тивів. Малеча охоче брала участь у 
дитячій дискотеці та шоу мильних 
бульбашок! 

Наприкінці фестивалю «Острів 
дитинства» організатори підготу-
вали незабутню зустріч із відомою 
співачкою, заслуженою артисткою 
України Наталкою Карпою. Були й 
інші сюрпризи та цікавинки, тобто 
подарунки. А це і 120 сертифікатів 

у соляну шахту медичного центру 
«Благомед» для дітей демобілізо-
ваних учасників АТО, і путівка на 
оздоровлення до табору Волинсько-
го обласного благодійного фонду 
«Дитяча місія. Україна», путівка на 
таборування від Комп’ютерної ака-
демії «ШАГ», і по 10 запрошень у 
Луцький зоопарк, замок Любарта, 
Волинський обласний ляльковий 
театр, Волинський обласний музич-
ний академічний драматичний театр 
ім. Тараса Шевченка, а також 4 сер-
тифікати на вечерю для 2 осіб, 2 сер-
тифікати на 6 осіб та 4 — на 2 осо-
би в сауну ресторанно-готельного 
комплексу «Острів». 

У приміщенні арт-галереї «Луцьк» 
відкрито виставку робіт із ху-

дожньої кераміки майстра народ-
ної творчості Жанни Миляшкевич 
«Диво з теплих долонь». Це — перша 
авторська виставка робіт майстрині. 
Кожен витвір випромінює надзви-
чайно позитивну енергетику, в них 
зашифровано національні символи 
— мальви, мак, лелеки тощо. Роботи 
поєднують у собі традиції східних і 
західних областей — Волині та пол-
тавського Миргорода, де авторка на-
вчалася у відомих гончарів. Працює 
Жанна Миляшкевич керівником 
студії художньої кераміки «Горнят-
ко», що діє при загальноосвітньому 
навчальному закладі № 23 м. Луцька. 

За вагомий особистий внесок у 

відродження та розвиток національ-
них традицій, популяризацію народ-
ного мистецтва Жанна Миляшкевич 
отримала Подяку міського голови. 

Виставка триватиме впродовж 
місяця, крім перегляду робіт, можна 
буде долучитися і до майстер-класів, 
які мисткиня проводитиме для усіх 
охочих. 

Окрім участі у численних ви-
ставках і фестивалях декоратив-
но-ужиткового мистецтва України, 
Жанна Миляшкевич активно попу-
ляризує національне народне мис-
тецтво і за межами держави, беручи 
участь у «Ягелонському ярмарку» 
(м. Люблін, Республіка Польща), 
фестивалі «Любімо Україну» (м. Ще-
цин, Республіка Польща). 
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Енріке Іглесіас ледь не втратив 
пальці 
Іспанський співак Енріке Іглесіас серйозно травмував-
ся під час концерту в Мексиці. Артист сильно порізав 
пальці, коли спробував упіймати дрон — літальний 
апарат, який використовують для зйомок. Незважаючи 
на кровотечу, Енріке продовжив виступ, хоча медики 
наполягали завершити шоу. Іглесіас лише дозволив 
помічникам обробити рану та накласти пов’язку, після 
чого повернувся на сцену. Після концерту Енріке полетів 
до Лос-Анджелеса, де на «швидкій» його забрали до 
місцевої лікарні. 

Джамала почала флешмоб 
LoveChallenge на підтримку 
хворих дітей 
Про це вона написала на своїй сторінці у 
Facebook. Під час цього флешмобу не потрібно 
обливатися крижаною водою. Головна його мета 
— привернути увагу до ВІЛ-інфікованих і хворих 
на СНІД дітей, що перебувають у лікарні «Охмат-
дит». «Оскільки це LoveChallenge, зізнаюся у 
коханні дітям усього світу, аби вони були здорові 
та щасливі», — написала Джамала. 

«Диво з теплих долонь» майстра художньої кераміки 
Жанни Миляшкевич 

В Озерці відбувся сімейний фестиваль 
«Острів дитинства» 


