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МАЙСТЕР-КЛАС

НАЙВАГОМІШІ ЗДОБУТКИ – 
ТЕ, ЩО НЕ ОБЛІКУЄТЬСЯ ЦИФРАМИ

ПОНАД ПІВТОРИ СОТНІ ДІТОК ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У СЕРІЇ 
БЛАГОДІЙНИХ ПЕРЕДВЕЛИКОДНІХ МАЙСТЕР-КЛАСІВ

Свято Світлого Воскресіння 
Христового учасники 

дванадцяти благодійних майстер-
класів, що відбувалися в Арт-
галереї центрального універмагу 
Луцька, відзначатимуть із 
особливими аксесуарами, 
виготовленими власноруч. Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
спільно з об’єднанням майстрів 
хенд-мейду «Світ своїми руками» 
здійснили своєрідний мистецький 
марафон. Упродовж кількох тижнів 
в Арт-галереї тривали благодійні 
навчання для діток.

Дванадцять майстринь у передвелико-
дній час пропонували знайомитися зі свої-
ми заняттями, що із невеличкого хобі пере-
росли у справу життя.

«Для кожного це був величезний до-
с від, бо зазвичай на майстер-класи при-
ходять по двоє, троє, п’ятеро діток, а 
тут – по 10-15. Тому було водночас і ці-
каво, і важко. Але, вважаю, це дуже по-
трібно для майстрів, бо такого досвіду за 
короткий термін вони мало де отримали 
б. Як і загалом нагоду виявити себе в та-
кому гарному місці, поряд із хорошими 
людьми», – поділилася враженнями від 
роботи з дітками куратор майстер-класів 
Катерина Новак.

Дітки різного віку з різними можливос-
тями (у тому числі особливі) з дошкільних 
закладів та навчальних установ випробо-
вували свої таланти у найрізноманітніших 
техніках. Організовувати такі уроки допо-
магали Офіси розвитку кварталу, що функ-
ціонують у різних куточках міста та трима-
ють тісний зв’язок із лучанами.

Менеджер Офісу розвитку кварталу 
Олена Оліфірович розповіла, що такої ак-
тивності батьків і дітей навіть не очікува-
ли: «Ми отримали багато позитивних емо-
цій. Є дуже ініціативні батьки, які хочуть, 
щоб їхні діти розвивалися, щоб у садочку 
отримували нові можливості, навчалися 
перед тим, як іти до школи».

Насолоду від творчості діставали не 
лише діти, а й їхні батьки. А на завершаль-
ному етапі дитячі вироби стали експоната-
ми святкової пасхальної виставки.

Останнім уроком із серії майстер-класів 
стало скульптурне панно. Таке навчання 
випало найстаршим учасникам проекту.

За цей час у благодійному навчанні взя-
ло участь понад півтори сотні дітей. Але 
найвагоміші здобутки, за словами заступ-
ника голови правління Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом» Ірини Констанкевич, – те, 
що не обліковується цифрами.

«Ці мистецькі речі дуже теплі, бо 
створені руками дітей. До того ж, під час 
майстер-класів використовували техні-
ки, які не завжди є в садочках, у творчих 

гуртках. Тому ми й створили таку площи-
ну для занять різними видами творчості 
із дітьми», – розповіла Ірина Констан-
кевич.

Мистецький простір, до речі, трішки 
змінився: зала стала ширшою, більш міст-

кою, тепер тут зможуть організовувати 
масштабніші презентації, виставки й ви-
ступи. Проект святкового формату завер-
шився, проте влітку на діток чекають нові 
заняття – такі ж захопливі та корисні.

Наталка ПЕТРУК
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Культура і духовність – надбання нації

ІНІЦІАТИВА

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ» МАЄ 
НАМІР ДОЛУЧИТИСЯ ДО 
ПРОЕКТІВ З УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ

Телеканал 
«Нова Волинь»

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:45
повтор: п’ятниця,  19:45
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 14:30 
 неділя, 12:30
Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45 
 п’ятниця, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

АНОНС

СПРАВЖНЄ СВЯТО ТВОРЧОСТІ 
Й МИСТЕЦТВА ВЛАШТУВАЛИ ДЛЯ 
ЛУЧАН ВИХОВАНЦІ ЛУЦЬКОЇ ШКОЛИ

19 квітня на сцені 
Волинського 

облмуздрамтеатру відбувся 
творчий звіт художніх 
колективів луцької 
загальноосвітньої школи №11, 
присвячений 25-й річниці 
Незалежності України. Це 
важлива та відповідальна 
подія для учнів школи, їхніх 
батьків та вчителів.

Свої таланти презентували 
шість зразкових колективів цього 
навчального закладу. Їхні виступи 
не залишили байдужим жодного 
глядача.

У фойє організували виставку, 
де презентували різьблення по де-
реву, вишивку, живопис, аплікацію, 
декупаж тощо. Вироби виготовили 
учні школи – учасники художнього 
колективу «Народні ремесла».

Концертну програму побуду-
вали таким чином, аби показати 
глядачам, яке насичене та різнома-
нітне творче життя навчального 
закладу.

За кошти фонду розвитку шко-
ли «Ерудит» до концерту закупили 
взуття для бальних танців, сукні, 
тканину, пошили народні костюми 
та облаштували декорації. Фонд 
навчального закладу створили в 
жовтні за підтримки Офісів роз-
витку кварталу Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», співпраця з ними 
триває і нині. До висвітлення захо-
ду залучили студентів-фотографів.

Як зазначила голова правління 
фонду розвитку «Ерудит» Наталія 
Гунько, такі творчі звіти є дуже 
важливими для їхнього навчаль-
ного закладу.

«Подібні концерти, безумов-
но, популяризують і піднімають 

Одна з найбільших проблем на 
Волині – сміттєва. Включає вона кілька 
компонентів: це і заміна сміттєбаків, і 
застаріле технологічне обладнання для 
прибирання, і будівництво станцій для 
сортування та переробки непотребу. 
Сьогодні, наприклад, у Луцьку оплата 
з однієї людини за вивезення сміття 
становить трохи більш як сім гривень. 
На практиці – сміттєбаки, встановлені 
поблизу багатоповерхівок, фактично 
завжди переповнені. І причина цього – 
не завжди в несвоєчасному вивезенні 
непотребу на полігон, а у тому, що 
відходи туди викидають і жителі 
приватного сектору.

З ініціативи депутатів обласної ради 
від «Українського Об’єднання Патріотів 
– УКРОП» та Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» на Волинь з візитом запросили пред-
ставників німецької компанії «SULO», яка 
вже кілька десятків років працює на євро-
пейському ринку, та її партнера – компанію 
«АВЕ».

В Україні група «АВЕ» – лідер у сфері по-
водження з відходами та має ключові пози-
ції на ринках Центральної і Східної Європи. 
До слова, «АВЕ» – перша іноземна компанія, 
яка організувала збір побутових відходів в 
українських селах. Такий проект уже кілька 
років успішно впроваджують у Закарпат-
ській області.

Головна мета нинішньої зустрічі з во-
линянами – обговорення шляхів співпраці 
в контексті залучення інвестицій для впро-
вадження новітніх підходів до розв’язання 
сміттєвої проблеми.

Як розповів виконавчий директор ТОВ 
«АВЕ Умвельт Україна» Микола Бутенко, 
компанія обслуговує 800 тисяч населення 
та майже 9000 промислових і комунальних 
підприємств. Самі сміттєбаки «АВЕ» за-

куповує у компанії «SULO», головний офіс 
якої розташований у Німеччині. Вони ви-
готовляють сучасні євроконтейнери, роз-
раховані на різну ємність. Є навіть такі, при 
відкритті яких потрібно використовувати 
чипи, підвісні та пересувні урни на колесах. 
Контейнери з чипами дають можливість 
прослідкувати, як швидко вони заповню-
ються та скільки тонн сміття з них вивозять 
за місяць. Отримані дані використовують 
при розрахунку норм відходів на людину. 
Така статистика набагато достовірніша.

«АВЕ» також встановлює окремі май-
данчики для роздільного збору сміття. Гості 
зазначають, що особливо вони актуальні 
у тих дворах, де вже створені об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків 
та поблизу новобудов. Для підприємств 
пропонують використовувати спеціальні 

прес-контейнери, які вміщають 20 кубів 
сміття. 

Керівник відділу продажів Центральної 
і Східної Європи групи «SULO» Алєся Вайс 
зауважила, що їхня компанія активно пра-
цює з муніципалітетами різних провідних 
країн світу на тендерних умовах. Її колега, 
менеджер проектів країн СНД Єлена Матіс 
зазначила: аби реалізовувати тендер, треба 
надати гарантії замовнику та запропонува-
ти варіанти співпраці, які будуть оптималь-
ними для двох сторін. 

За словами радника голови правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олек-
сандра Курилюка, результатом зустрічі ста-
не подальша співпраця при написанні гран-
тових проектів із розвитку громад Волині в 
рамках транскордонних програм.

Ольга МАКСИМ’ЯК

рівень школи, – вважає 
пані Наталія. – Сьогод-
ні на нашому творчому 
заході присутні пред-
ставники управління 
освіти, депутати Луцької 
міської ради, заступник міського 
голови, депутат обласної ради та 
представник із Польщі. Це дуже 
високий рівень, діти й батьки за-
доволені та щасливі».

Зараз фонд розвитку навчаль-
ного закладу активно працює, 
втілює різноманітні програми та 
проекти. Його засновники зна-
йомляться з меценатами і благо-
дійниками, залучають кошти.

Наталя ВИЯДАЧ

є 
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З ДОБРОМ У СЕРЦІ НА ПОМІЧ ЗАХИСНИКАМ

НАЗУСТРІЧ МОЛОДІ

НЕ ГЛЯДАЧ ІДЕ ДО ТЕАТРУ, 
А ТЕАТР – ДО ГЛЯДАЧА

ПЕРШИЙ ДЕНЬ СТИПЕНДІАТА

Студенти в Луцьку мають шанс отримувати 
іменні стипендії. Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
не перший рік надає можливість студентам 
ІІ-V курсів отримати стипендію на п’ять місяців 
у розмірі 2500 гривень щомісяця для тих, хто 
навчається у вишах, та 1500 – для студентів 
коледжів, технікумів і училищ. 
Основними вимогами до претендентів є успішне 
навчання, активна громадська діяльність та 
написання есе з певною ідеєю чи проектом.
Більше того, у Фонді допомагають практично 
реалізувати запропоновану ініціативу.

Ярослав Желобицький – 
студент четвертого курсу 

факультету комп’ютерних 
технологій ЛНТУ. В Луцьку він 
навчається упродовж двох 
років, оскільки перевівся сюди 
із Сєверодонецька у зв’язку з 
буремними подіями на сході. 
Приїхав із сім’єю – мамою, 
дідусем і бабусею. Мама 
нині повернулася додому, 
дідусь із бабусею оселилися 
в Маневичах. Але юнак не 
залишився сам – у нього тепер 
досить друзів і, найголовніше, 
є ті, кого може вважати 
названими батьками.

«Тему, яку я представляв на 
стипендіальному проекті, мені 
підказав… я його називаю бать-
ком, – розповідає юнак. – Бо він 
нещодавно забрав мене до себе 
жити. До цього я винаймав квар-
тиру, а нині вже півроку живу у 
нього в сім’ї. Я з ним раджуся». 

Названий батько не лише за-
пропонував Ярославові тему кон-
курсної роботи у стипендіальному 
проекті від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», а й підтримує у ре-
алізації описаної розробки. Ярос-
лав – член громадської організації 
студентської молоді «Пілігрим». 
Спільна ідея, яку презентував на 
захисті робіт, – лекції соціального 
спрямування для молоді. Теми, зі 
слів хлопця, найрізноманітніші: 

алкоголь, наркотики, СНІД. Вони мо-
жуть бути приурочені до державних та 
християнських свят.

Ярослав одним із найперших серед 
учасників проекту запросив на так зва-
ний «день стипендіата». Перша лекція 
стосувалася кохання. Говорили про те, 
що таке інтимне життя, чому важливо 
бути вірним собі, об’єкту свого кохан-
ня  і християнським принципам моралі, 
що таке хаотичні зв’язки й до чого вони 
можуть призвести. Молоді люди часто 
не сприймають повчальної інформації, 
вважаючи себе самостійними для того, 
аби формувати власну думку про цін-

ності, спосіб поведінки. Тож доводиться 
шукати оригінальні шляхи достукатися 
до їхніх сердець. «Матеріал треба по-
давати у цікавій формі, щоб це не була 
чергова лекція, щоб людина була за-
цікавлена. Щоб не вона прийшла і від-
дала, а щоб ми прийшли і віддали. Щоб 
слухач розслабився серед цієї метушні 
(я знаю студентів, у них багато справ) і 
взяв для себе щось корисне».

У травні Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» влаштовує наступні знайомства 
зі студентськими проектами, що вияви-
лися гідними підтримки.

Ірина КУДРЯ

Оголосили набір на другий заїзд 
соціально-психологічної адаптації та 
підтримки учасників АТО. Він триватиме 
з 16 до 22 травня 2016 року в санаторії 
«Пролісок».
Про це повідомляють у Ковельському центрі 
допомоги 51-й ОМБ. Захід відбудеться у 
рамках благодійного проекту «Зігрій душу».
У соціально-психологічній адаптації будуть 
брати участь різні фахівці: рефлексотерапевт 
Сергій Кузь, психологи Олена Батинська 
(Снісаревська), Олена Тарасюк, гончар Сергій 
Никорович, тренер із самозайнятості Євгенія 
Павлюк. Керівник проекту – Анна Лисакова.
Проект здійснюється за підтримки та фінан-
сування Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».
Організатори запрошують учасників АТО зі 
всієї Волинської області.
Відповідальні особи за збір групи: Олена 
Тарасюк (050-103-26-95), Людмила Савіна 
(068-564-63-20).
По додаткову інформацію можна звернутися 
до керівника проекту Анни Лисакової за 
номером 096-320-34-84 або написавши на 
електронну адресу pochemu@ua.fm.

«Майнула зірка у моїм вікні.
Майнула, поманила й минула…
Вона тепер далеко – в вишині, 
Але чому вона мене покинула?» – це 

рядки поезії артистки обласного академіч-
ного музично-драматичного театру імені 
Тараса Шевченка Тетяни Холковської. Її 
зірка не покинула своєї натхненниці, вона 
веде її за собою, дає сили жити, любити, 
сподіватись, почуватися потрібною. 

«Я почуваюся перш за все донькою. 
Моїй мамі буде 85 років цієї осені. Це, на-
певно, найбільше щастя: я – донька, я – 
вільна жінка, я – актриса, я – мама і я – 
бабуся».

Народилася Тетяна у Червонограді на 
Львівщині. Там, відвідуючи гастрольні ви-
ступи театру Заньковецької, відчула, що те-
атр – то те, що вже не відпустить її серця.  

«Я побачила професійних артистів і… 
просто закохалася в одну акторку! Сьогод-
ні це народна артистка України, лауреат 
Шевченківської премії Лариса Кадирова. 
У житті вона тендітна беззахисна жінка. 
А на сцені – висока! Королева! І оце мі-
фічне перетворення справило на мене ні 
з чим незрівнянне враження», – пригадує 
пані Тетяна.

Їй пощастило навчатися у акторки Ла-
риси Кадирової, яку вважає наставником 
від Бога. А потім почався вир театрально-
го життя. Десятки ролей, сцена, виступи, 
оплески, володіння залом, магія, сила сло-
ва, емоції, руху! Кожна роль – це праця, 
пошук, підбирання ключика. Адже гляда-
ча не обдуриш.

«Для того щоб люди мені повірили, 
щоб вони мене полюбили в моїй ролі чи 
зненавиділи, маю точно знати не про-
сто те, що вона робить, а чому вона так 
робить, природу її вчинків, – ділиться 
секретами майстерності Тетяна Холков-
ська. – Намагаюся досконало все вивчати. 
У мене є такий вираз: я йду в себе, щоб 
вийти з себе. Іноді це дуже корисно. Ми 
всі – живі емоційні люди. Передусім у 
своїх героїнях шукаю себе, людина не-
пізнана навіть сама для себе. Є вистави, 
де я не стримуюсь на сцені і сльоза таки 
скотиться, але вищий пілотаж, як мене 
вчили, коли ти підводиш – і клубок стоїть 
у горлі. Й плачеш не ти, а зал».

Актори, на думку Тетяни Холковської, 

– обличчя, дзеркало величезної команди, 
що забезпечує театральну магію взаємо-
дії театру із глядачем. Кожен член цієї ко-
манди – надзвичайно важливий. 

«Театр для мене починається не з ві-
шака, а з прохідної. Коли заходжу, завжди 
намагаюся з усмішкою вітатися із людь-
ми, спитати, як у них справи. Звичайно, 
коли в мене є така можливість, завше дя-
кую усім своїм колегам. Від того, як тобі 
принесуть костюм, застібнуть сукню, яку 
тобі зроблять зачіску, що при цьому ска-
жуть, виставлять світло, залежить чима-
ло», – провадить пані Тетяна.

Театр має бути хоч на щабель вищим 
від свого глядача, аби чогось навчити, під-
штовхнути до важливих висновків, що 
дали б йому неоціненний досвід. Саме 
із цією метою Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» започаткував величезний га-
строльний тур театру районними центра-
ми Волині. Це якраз той випадок, коли не 
глядач іде до театру, а театр – до глядача. 
Люди в цей час спраглі духовної поживи. 
За турботами, негараздами вони втрача-
ють можливість торкнутися того, що може 
бути найголовнішим. Недарма Фонд узяв 
облмуздрамтеатр під негласну опіку. Це  і 
благодійні вистави в Луцьку, і придбання 

завіси «зоряного неба», і театральні кос-
тюми для постановки «Назар Стодоля». 
Окрім того, тут небайдужі до біди й по-
треб кожної людини, яка задіяна у театрі. 

«Як казав один класик, з усіх видів 
любові я визнаю одну – дієву. Ми сьогодні 
багато чого бачимо по телевізору, в сво-
єму оточенні, чимало чуємо на площах. 
Стільки людей б’ють себе в груди, розпо-
відають, які вони меценати, які щедрі. А є 
ті, хто просто творить добро, – зауважує 
Тетяна Холковська. – Постійно. Кожному. 
Не тільки близькому, а й чужій людині. 
Оце співчуття об’єднує людей і дає мож-
ливість тим, хто разом працює, спілку-
ється, мати співтовариство друзів, коха-
них, любимих людей. Я дуже люблю слово 
«гармонія». Напевне, тому, що її як такої в 
чистому вигляді не буває в житті, але всі 
ми до неї якось намагаємося наблизитися. 
Це очищає».

І направду: наближення до гармонії, 
до мистецтва, до тієї зірки, що її запалює 
добро, – це те, до чого ми прагнемо упро-
довж життя. Навіть коли видається, що до 
зір так далеко, вони все ж освітлюють нам 
путь, зігріваючи самою лиш своєю при-
сутністю.

 Наталка ПЕТРУК

БІЙЦІВ АТО 
КЛИЧУТЬ 
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ЧЕРЕЗ КНИГУ – ДО ДУХОВНОСТІ20 комплектів популярних 
книг від газети 

«День» для волинських 
шкіл – така участь Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
в інтелектуальному флеш-
мобі, оголошеному столичним 
виданням. Гостювання в Луцьку, 
рідному місті головного 
редактора всеукраїнського 
видання «День» Лариси 
Івшиної, традиційно набуло 
оригінальної багато-
функціональної форми. 
Передусім це виставка-конкурс 
світлин газети, презентація 
нових збірок, численні зустрічі 
та інтерв’ю, а цього разу – 
ще й надання Ларисі Івшиній 
звання почесного професора 
Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки.

Популяризуючи своє видання, 
головний редактор наголосила на 
просвітницькій ролі ЗМІ. Газета 
«День» має тут чітку проукраїнську 
позицію. «Нарешті треба прийти до 
України, до того, що журналістика – 
то громадський потенціал країни, 
але в цьому потенціалі є і відсто-
роненість конкретна, і об’єктивізм. 
А є моменти, коли не можна зовсім 
стояти збоку. Це наша країна… 
Жодної толерантності до агресії», – 
не приховує емоцій Лариса Івшина.

Таку ж просвітницьку мету 
мають усі супутні видання газе-
ти, зокрема – презентовані  книги 
журналістів редакції. Найсвіжіша – 
трилогія новітньої історії для «чай-
ників». Автор книги «Я-свідок» – 
журналіст із Луганщини Валентин 
Торба. Свого часу він потрапив 
у «чорні списки» сепаратистів за 
свою патріотичну позицію.

«Цей триптих покликаний роз-
класти по полицях, як ми прийшли 
до тієї біди, яку зараз усі відчуває-
мо. Причому відчуваємо від сходу 
до заходу. Начебто війна точиться 
на сході, начебто Крим – крайній 
південь держави, а біду відчуває 
вся Україна», – каже журналіст.

Автор ще однієї книги із симво-
лічною назвою «Котел» Іван Капса-

Районні центри Волині цього сезону 
матимуть змогу доторкнутися до 
прекрасного. Гастрольний проект 
«До духовних скарбниць» у рамках 
програми Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» із назвою «Культура 
і духовність» триває. Постановка 
«Шельменко-денщик» розважала 
жителів ще двох поліських містечок – 
Любешова й Старої Вижівки. 

Гастрольний тур обласного академічного 
музично-драматичного театру імені Тараса 
Шевченка у Любешові мав неабиякий успіх. 
Це вже четвертий райцентр, де здійснили 
проект Фонду Ігоря Палиці «До духовних 
скарбниць». Місцеві помічники-організатори 
ще навіть не встигли опублікувати афіші, а 
квитки уже розійшлися.  

«Люди сприйняли це якнайкраще! Я сам 
розповсюджував запрошення на прем’єру. 
Самі лиш педагоги забрали більш як 160 квит-
ків, медики – 40, працівники культурної сфе-
ри – 60, працівники соціальної сфери – понад 
60. Ніхто нікому квоти не доводив», – розпо-
вів один із глядачів Микола Никитюк, який у 
Любешові очолює місцевий осередок партії 
УКРОП. 

Актори гастрольної трупи відзначили, що 
атмосфера в Любешові була особливо теплою, 
емоції – щирими.

Глядачі дістали неабияке задоволення, від-

мун  вважає, що Україна потрапила 
до політично-економічного котла, 
з якого так просто не вибратися. 
«Люди можуть змінюватися, зміню-
ються обличчя на різних посадах, 
але сама суть цієї системи залиша-
ється такою, як є, – розмірковує ав-
тор. – Саме про це і йдеться в моїй 
книжці. І головним чином – на при-
кладі справи Гонгадзе. Маленька 
трагедія породила велику біду. Нам 
треба дивитися в корінь і ставити 
крапки у цій сфері. Тоді почнеться 
очищення країни».

Аудиторією презентації стали 

передусім молоді люди – студенти, 
яким жити в країні, розбудовувати 
і змінювати її, вони ж приймають 
у спадщину помилки минулого. 
Тому майбутні журналісти теж ви-
будовують свою позицію щодо ролі 
журналістики в оздоровленні су-
спільства. 

Студентка третього курсу фа-
культету журналістики СНУ імені 
Лесі Українки Любов Шекель за-
уважила, що функції четвертої вла-
ди для журналістики ніхто не від-
міняв. «І хай там як (згодна, що є 
інші думки), але преса мусить бути 
об’єктивною, має інформувати. Це 

набагато важливіше, ніж аналі-
зувати», – переконана дівчина. Її 
однокурсниця Катерина Назарчук 
вважає, що свою думку теж можна 
висловлювати, аби допомогти ви-
значитися тим, хто невпевнений у 
чомусь. На її думку, журналістика 
має бути об’єктивною і разом з 
тим актуальною.

Українців належить учити 
бути українцями, вважає Лариса 
Івшина. Те саме має на меті кожна 
публікація видання «День». Пані 
редактор закликала можновладців 
та небайдужих громадян дарувати 
книги молоді, школярам. З цією 

метою започат-
кувала акцію «Подаруй книгу 
своїй школі». На заклик відразу 
ж відгукнувся Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Заступник голови 
правління Фонду Ірина Констанке-
вич вважає такий інтелектуальний 
флеш-моб своєрідною просвіт-
ницькою культурною атакою.

«Ми горді від того, що можемо 
долучитися до цих проектів, і під-
бірка книг для районів області не 
була випадковою. Маємо повторю-
вати уроки нашої історії і мусимо 
це знати, бо без того немає нашого 
майбутнього. І, безперечно, кни-
га – «бронебійна» публіцистика. 
Утверджувати себе в нинішньому 
часі потрібно лише з войовничим 
духом і міцним осердям!» – каже 
Ірина Констанкевич.

Видання «День» та Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» мають 
близькі за суттю цілі, тож і надалі 
працюватимуть спільно, зміцнюю-
чи духовну основу Волині й Украї-
ни загалом.

Ірина КУДРЯ

значали, що п’єса і розважальна, і повчальна. 
З однаковою цікавістю сприймали пригоди 
Шельменка та його господаря і діти, й дорослі. 
А менш як за тиждень поділилися враженнями 
від вистави жителі Старої Вижівки.

«У часи студентства, а я вчився у 60-х ро-
ках, ходив на вистави нашого театру. Нині 
щороку, коли їжджу до дочок, які живуть у 
Луцьку, відвідую театр. А сьогодні, коли він 
приїхав у Стару Вижівку, для нас справжнє 
свято», – поділився один із глядачів.

Заступник голови Старовижівської ра-
йонної ради Роман Цалай розповів, що таких 
заходів у них не було вже давно. «Наші села й 
містечка давно не мали змоги побачити і те-
атр, і інші заходи культурного масштабу. Тож 
люди завжди сприймають це як щось надзви-
чайне. І попит на такі ідеї є», – зауважив він.

Відгуки – щонайприємніші для артистів. 
Особливо яскраво глядачі реагували на коміч-
ні сцени, де можна було посміятися і з героїв, і 
з власних негативних рис, бо ж у будь-кому з 
персонажів можна було побачити чи себе, чи 
свого сусіда. Відтак жителі райцентру вислов-
лювали сподівання, що незабаром приймати-
муть театр із повторними гастролями.

Наталка ПЕТРУК
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