
Організаторами проекту ви-
ступили управління культури 

Луцької міської ради та громадська 
організація «Рукотвори Волині», 
майстри народної творчості.

За словами начальника управ-
ління культури Тетяни Гнатів, про-
ект «Великодня майстерня» став уже 
традиційним. У ньому беруть участь 
найкращі майстри нашого краю. На-
вчатимуть дітей писанкарству ви-
кладач Луцької дитячої художньої 
школи Віра Конська та її учні, на-
родні майстри Андрій Бондарук та 
Наталія Довгалюк. 

У рамках проекту проводи-
тимуться майстер-класи з писан-
карства та інших видів народної 
творчості, а також зустрічі з народо-
знавцями, етнографами, фолькло-
ристами.

Сьогодні в арт-галереї «Луцьк» 
відкрита виставка «Писанковий 
дивосвіт — 20». «Ми не очікували, 
що писанкарство стане перехідним 
місточком до відродження етнічних, 
національних традицій, які в гене-
тиці кожного українця. Сьогодні на 
виставці представлені 304 писанки, 
які стали призерами «Писанкового 

дивосвіту», — відзначив директор 
дитячої художньої школи Іван Гав-
рилюк

Міський голова Микола Рома-
нюк, який взяв участь у заході, подя-
кував Іванові Гаврилюку та людям, 
які 20 років тому започаткували 
ідею відродження писанкарства, і 
втілили її в життя. «Кожного року 
все більше і більше дітей долуча-
ється до цього. Дякую пасанкарям, 
які діляться знаннями з дітками. 

Юним лучанам бажаю, щоб вони 
запам’ятали цей день, свою першу 
розписану писанку, у яку вклали 
частинку своєї душі», — зазначив 
він.

Перший заступник голови об-
ласної ради Олександр Пирожик за-
уважив, що йому приємно долучи-
тися до передсвяткової великодньої 
атмосфери. «Ми згадаємо хлопців, 
які нині на Сході захищають мир на 
нашій землі, аби в нас була змога тут 
проводити такі хороші заходи. Це 
свято для багатьох українців є най-
більшим. Ми за столом зустрічаємо 
народження та Воскресіння Христа, 
як дійство, яке показує велич духу, 
який спроможний творити, нади-
хати, вести за собою. Наш народ 
не уявляє Великдень без писанки 
на столі. Ми повинні відроджувати 
традиції. Дякую усім, хто долучаєть-
ся до цієї хорошої справи», — сказав 
він.

Після відкриття «Великодньої 
майстерні» розпочалися майстер-
класи. Особлива аура панувала в 
приміщенні арт-галереї «Луцьк», де 
діти вчилися розписувати писанки. 
Саме тут впродовж проекту «Вели-
кодня майстерня» відбуватимуться 
майстер-класи з писанкарства, де всі 
охочі зможуть перейняти секрети 
розпису писанки від відомих май-
стрів-писанкарів.

Разом з дітками спробував роз-
писувати писанки і міський голова 
Микола Романюк.
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Про це стало відомо на урочистій 
церемонії закриття обласного 

зльоту учнівських лісництв, який за-
вершив роботу в Луцьку. З 42 шкіль-
них лісництв, які діють на Волині, у 
ньому взяло участь 17 найкращих. 
Юні лісівники підготували вистав-
ки досягнень «Майбутнє лісу в твоїх 
руках», презентації команд-учас-
ниць, виконали тестові завдання, 
захистили науково-дослідницькі ро-
боти. За результатами усіх конкурсів 
дев’ятикласниця Маргарита Бегаль, 
восьмикласники Мирослава Пась 
та Катерина Пташник Добренської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Камінь-Каширського 
району показали найкращий резуль-
тат. Підкорили серця не тільки журі, 

а й своїх ровесників. Юні лісівни-
ки не приховують радощів, а їхній 
керівник, професійний лісівник, 
випускник НЛТУ Ростислав Куява 
щось призадумався.

— У чому справа? — помітив 
його настрій. — Ви ж перемогли, 11 
травня будете представляти Волинь 
на Всеукраїнському зльоті в Черка-
сах.

— Спершу, як тільки почув про 
перемогу, то щиро зрадів, а тепер ось 
розхвилювався, — зізнався Ростис-
лав Михайлович. — Це ж яка вели-
ка відповідальність тепер лежить на 
наших плечах. Ось і задумався, над 
чим потрібно ще попрацювати. Це 
ж всеукраїнський рівень, і ми маємо 

представити Волинь достойно.
А ось Ратнівське учнівське ліс-

ництво, яке здобуло ІІ місце (хоч і 
розділило його з командами Кусни-
щанського та Колківського учнів-
ських лісництв Любомльського і 
Маневицького районів), наступного 
року прийматиме учасників облас-
ного зльоту. Про це повідомила за-
служений працівник освіти України, 
директор Волинського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
Валентина Остапчук.

— Віднині започатковуємо ще 
одну добру традицію, — повідомила 
Валентина Адамівна. — Переможець 
має потрудитися для України на Все-
українському зльоті, а команда, яка 
зайняла друге місце, — для області.

На третій сходинці п’єдесталу 
опинилося одразу чотири учнівські 
лісництва — Любешівське, Губин-
ське Локачинського, Цуманське Кі-
верцівського, Боголюбське Луцько-
го районів.

Начальник відділу лісового гос-
подарства ВОУЛМГ Борис Бабеляс 
та головний спеціаліст управління 
освіти і науки Волинської облдер-
жадміністрації Оксана Малащук, які 
були співголовами журі, вручили їм 
грамоти та цінні призи, нагородили 
переможців у номінаціях, усі коман-
ди-учасниці, керівників учнівських 
лісництв. 

Сергій ЦЮРИЦЬ

Життя

У Середземному 
морі потонули 
майже півтисячі 
мігрантів
У Середземному морі загинули понад 
400 мігрантів, які прямували з Єгипту 
до Італії. Зазначається, що більшість 
мігрантів — вихідці із Сомалі, які на-
магались дістатися берегів Європи на 
чотирьох старих човнах. 

Створено футболку мандрівника з 40-ка 
іконками, яка може зруйнувати всі мовні 
бар’єри 

Добренське учнівське лісництво представлятиме Волинь на 
Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв у Черкасах

В обласному центрі триває соціально-
мистецький проект «Страсний тиждень»

Волинські спортсмени братимуть участь в 
Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро

Мета проекту — популяриза-
ція українських духовних 

традицій, створення мистецьких 
цінностей та інтеграція соціаль-
них груп населення.

Майже сім сотень лучан на 
пластикових картках спеціальни-
ми фарбами відтворюватимуть 
своє розумінням Великодня, Пас-
ки та українських народних духо-
вних традицій.

Учасники проекту, автори ма-
люнків — діти від трьох років, учні 
навчальних закладів, студенти, 
молодь та дорослі, ветерани АТО 
та їхні родини.

Першими фрагменти загаль-
ної Писанки творили 60 студентів 
Східноєвропейського національ-
ного університету імені Лесі Укра-

їнки. У Волинському краєзнавчо-
му музеї відбулося друге заняття 
з учнями 3-х класів луцького за-
гальноосвітнього закладу № 25, 
краєзнавцями обласного центру 
туризму, вчителями та працівни-
ками музею.

З 21 квітня в «Галереї мис-
тецтв» (вул. Лесі Українки, 24а) 
буде здійснюватися монтаж кар-
тин на семи металевих конструк-
ціях висотою 220 см, після чого 
Великодні композиції змонтують 
на Театральному майдані, де 29 
квітня о 12.00 відбудеться їхня 
презентація.

Проект реалізовується управ-
лінням культури Луцької міської 
ради та Арт-студією «П’ятерня», 
керівник Тетяна Мялковська.

Волиняни можуть пишатися 
своїми спортсменами, котрі 

впродовж декількох останніх мі-
сяців неодноразово тішили краян 
здобутками на змаганнях всеукра-
їнського та міжнародного рівнів. 
Про чергову перемогу на спортив-
ній арені голова обласної держав-
ної адміністрації Володимир Гун-
чик повідомив на щопонеділковій 
оперативній нараді.

Вихованка Іваничівської ди-
тячо-юнацької спортивної школи 
Оксана Гергель отримала срібло 
на І Європейському ліцензійному 
турнірі зі спортивної боротьби. 
Нагадаємо, змагання з вільної бо-
ротьби серед жінок у ваговій кате-
горії до 58 кілограм відбулися 15–
17 квітня цього року в сербському 

місті Зренянін.
Цим досягненням юна воли-

нянка здобула ще одну олімпійську 
ліцензію для національної збірної 
команди України. Відтак, у серпні 
цього року Оксана Гергель, поруч 
із іншими спортсменами України, 
захищатиме честь рідної держави 
на літніх Олімпійських іграх у міс-
ті Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Зауважимо, що за результата-
ми інших змагань ще п’ять спортс-
менів Волинського краю здобули 
олімпійські ліцензії для збірної ко-
манди України. Серед них — три 
у веслуванні на байдарках і каное, 
по одній — у велоспорті та вільній 
боротьбі, а також шість — у легкій 
атлетиці.

У Луцьку запрацювала 
«Великодня майстерня»

IconSpeak — це дуже корисна 
футболка з 40-ка універсальни-

ми іконками, які ідеально підхо-
дять на той випадок, коли ви не 
говорите на місцевій мові і раптом 
забули, як сказати «Я думаю, що в 
мене проблема з карбюратором». 
Як зазначає видання «Мандруй де-
шевше», футболку придумали три 
мандрівники зі Швейцарії після 
пригоди зі зламаним мотоциклом 
десь у В’єтнамі.

«Ми багато разів стикалися з 
мовним бар’єром і, щоб його по-
долати, доводилося малювати зна-
ки, символи або іконки на аркуші 
паперу, карті або в болоті, — по-
яснюють винахідники футболки 
Джордж, Стівен і Флоріан. — Ми 
подумали, що було б здорово мати 
з собою необхідний набір іконок, 
щоб Ви могли просто вказати на 
те, що вам потрібно, і люди зро-
зуміли б. Незабаром ми поча-
ли складати список більш-менш 

необхідних іконок, які були б для 
більшості людей у нагоді під час 
подорожі».

На Полтавщині частина 
автомобільного мосту 
обвалилась у річку
На трасі Київ–Суми розвалився міст. У воду ріки 
Сули біля райцентру Лохвиця, що на Полтавщині, 
впала частина мостового полотна. Міст 20 років 
перебував у аварійному стані. Проте вся про-
філактика зводилася до настилу нового асфаль-
тового покриття та фарбування бортика. Тепер 
об’їжджати конструкцію доведеться сільськими 
дорогами, роблячи ґак у приблизно 30 км. 


