
Минулого тижня у Луцьку відбулось 
офіційне відкриття креативного про-
стору «Озерний вітер». Свою назву 
центр отримав на честь одноймен-
ного оповідання Юрія Покальчука, 
котрий мешкав у цьому будинку.

Культурний осередок, який роз-
містився у батьківському домі пись-
менника на Ковельській, працюва-
тиме за кількома напрямками, що 
мають на меті різнобічний розвиток 
людини будь-якого віку. Зокрема, 
тут діятиме навчальний центр для 

дітей бійців АТО і переселенців. 
Учитимуть юних слухачів іноземних 
мов, любити природу, виготовляти 
різні речі своїми руками тощо. А ще 
тут відкриється власна чаївня.

Сергій Рижков упевнений, що це 
буде успішний проект, адже такого у 
нашій області ще немає. Луцьк сла-
витиметься своєю чаївнею, як Львів 
— кавою. Чай вирощують тут же на 
присадибній ділянці. Кожен район 
Волині має власний неповторний 
збір трав. Гості могли скуштувати 
ароматний напій і придбати собі 

вподобаний «район». Усі кошти, ви-
ручені від продажу чаю, вкладуть у 
розвиток «Озерного вітру».

Один із координаторів проекту 
Марія Доманська розповіла нам, для 
чого його було створено і як він роз-
виватиметься в подальшому.

«Озерний вітер» — унікальний 
на Волині проект, у якому будуть по-
єднані навчальний центр для дітей, 
майданчик для творення та пред-
ставлення своїх творів, місце для по-
шуку натхнення і нових знань (через 
майстер-класи, семінари, вуличні 
університети, зустрічі з відомими 
людьми тощо). Також тут можна 
буде покуштувати волинський чай 
або обміняти його на благодійну до-
помогу для розвитку «Оз».

Тому ми й ідентифікували цей 
проект як креативний простір. 

Простір, у якому творять, творячи 
вчаться і ростуть. А в цьому й по-
лягає місія «Оз»: сприяти багатосто-
ронньому росту людини як істоти 
духовної, але істоти із плоті й крові.

Для того щоб «Озерний вітер» 
існував, потрібні ресурси: люди, ідеї, 
матеріали, гроші. Тому очікуємо, що, 
побачивши, на що здатні волонтери, 
які створили «Оз», люди зрозуміють 
і долучаться. Ми на це сподіваємось. 
А що конкретно треба, можна зна-
йти на сайті oz.volyn.ua», — зазначи-
ла пані Марія.

Гості прогулювалися територією 
креативного простору. Хтось тут же 
спробував творити, взявши участь 
у майстер-класі з гончарства. Літо, 
квіти, зелена трава, оригінальний 
духмяний чай, неперевершена іс-
торична музика від гурту Олексан-
дра Хмільовського Remember Your 
Heaven створили атмосферу казко-
вості, й усе не покидало відчуття, що 
десь поруч і справді літає на легких 
крилах озерний вітер.

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА
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Макаревич заспівав із 
«Гайдамаками»: «Тільки 
любов лишить тебе живим» 
Днями народився музичний інтернаціональний 
твір: разом заспівали український гурт «Гайдама-
ки», росіянин Андрій Макаревич і поляк Maцей 
Маленчук. Музиканти виконали пісню, яка звучить 
трьома мовами, під назвою «Тільки любов зали-
шить тебе живим». Це своєрідна відповідь артистів 
на страждання простих людей і складну несправед-
ливу ситуацію, в якій опинилась Україна сьогодні. 

Соліст гурту ТНМК написав 
книгу про Крим
Скоро на книжкових прилавках України з’явиться 
нова книга одного зі солістів гурту ТНМК Олек-
сандра Сидоренка, більше відомого під псевдо-
німом Фоззі. Називається вона «Супроводжуючі 
особи», а події в ній відбуваються в 1990-і роки в 
Криму. «Велику частину того, що описано в книзі, 
узято з реальності. Я намагався додумувати, а не 
вигадувати. І задумав усе як детектив», — відповів 
Фоззі на запитання, наскільки дев’яності в книзі 
збігаються з реальними дев’яностими. 

У Камені-Каширському завершили розкопки на місці майбутнього 
храму

Микола Романюк: «Ми повинні пам’ятати 
про тих, хто визволяв Волинь» 

У Луцьку відзначили 71-у річни-
цю визволення Волинської об-

ласті від нацистських загарбників. 
Вшанувати пам’ять усіх, хто віддав 
своє життя у цій війні, й привітати 
ветеранів, які виборювали перемо-
гу, в понеділок, 20 липня, на мемо-
ріальному комплексі «Вічна Сла-
ва» зібралися голови Волинської 
облдержадміністрації Володимир 
Гунчик та обласної ради Валентин 
Вітер, Луцький міський голова 
Микола Романюк, ветерани, пред-
ставники підприємств, установ, 
організацій, небайдужі лучани. 

Священнослужителі УПЦ КП 
відправили панахиду в пам’ять 
про жертв Другої світової війни. 
Потому присутні поклали квіти 
до пам’ятного знака «Поранений 
солдат». 

Міський голова Микола Рома-
нюк зазначив: «Надзвичайно шко-
да, що з кожним роком ветеранів 
стає менше. Час бере своє, і вони 
відходять у вічність. Ми повинні 
пам’ятати про тих, хто визволяв 
Волинську область, тих, кого вже 
нема з нами. Ми намагаємося при-
ділити максимум уваги ветеранам, 
покращити їхнє життя. Зокрема, 
по можливості стараємося забез-
печити житлом, надати соціальну 

підтримку, лікування. Залучаємо 
ветеранів до виховних заходів у 
навчальних закладах, щоб наші 
діти від безпосередніх очевидців 
мали можливість дізнатися про 
ту страшну війну та як наш народ 
здобував перемогу». 

З нагоди події у бібліотечних 
установах міста відбулися тема-
тичні виставки. 

«Озерний вітер» 
чекає на своїх 
гостей

Завершено дослідження на місці 
будівництва (відновлення) церк-

ви Святого Іллі у місті Камені-Ка-
ширському. Храм був побудований у 
1700 році неподалік від давньорусь-
кого городища й окольного міста се-
редньовічного Каменя. В експедиції 
взяли участь Олексій Златогорський, 
Сергій Панишко, Тарас Верба, Дми-
тро Дем’янчук, Назар Галабуз.

Храм згорів на початку квітня 
2015 року, й уже тоді настоятель 
отець Стефан (Михалюк) задумався 
над його відновленням. Для початку 
таких робіт на місці церкви необхід-
но було провести археологічні дослі-
дження, тому священик звернувся 
до ДП «Волинські старожитності».

Як розповів заступник директо-
ра з наукової роботи ДП «Волинські 
старожитності» Сергій Панишко, 
археологи надіялися знайти на місці 
колишньої церкви сліди культурно-
го шару давньоруського часу і, мож-
ливо, залишки храму того ж періо-
ду. Адже лише за 50 м від території 
церкви розміщене городище, яке він 
досліджував на початку 1990-х ро-
ків, виявивши два періоди існування 
давньоруського Каменя: ХІІ — пер-
ша половина ХІІІ ст. і друга полови-
на ХІІІ ст., так звана «післямонголь-
ська доба».

Проте в ході археологічних робіт 
виявлено культурний шар лише но-
вої доби — XVIII — початку ХІХ ст., 
що представлений залишками фун-
даментів церкви 1700 р., фрагмента-
ми керамічних виробів, трьома мід-
ними монетами і похованнями, які 
були знищені під час будівництва 
храму на початку XVIII ст. Утім, 
серед знахідок є і фрагменти одягу 
священика, що можуть дати цікаву 
інформацію для археологів, істори-

ків та етнографів.
Міський голова Василь Іванович 

Бондар надіється, що археологи про-
довжать свої дослідження у самому 
Камені-Каширському, зокрема й на 
городищі. Можливо, навіть із ча-
сом у місті створять історико-куль-
турний заповідник, щоб зберегти 
культурну спадщину для нащадків і 
привабити у поліську глибинку ту-
ристів.

У Луцьку на базі будинку Юрія Покальчука 
відкрився центр креативного простору 


