ПОБУВАЛИ В АМЕРИЦІ, АЗЕРБАЙДЖАНІ І ПОЛЬШІ

Ініціатори та учасники VІ Моста Миру, що відбувся у Львові подорожували далекими і
близькими країнами

Майже дві години проходив Міст Миру, який провела громадська організація
Міжнародна академія літератури і журналістики (ректор Василь Тарчинець) та Львівська
обласна Мала академія наук для школярів (директор Іванна Бородчук) за підтримки
Міжнародного Центру ЮНЕСКО (в.о. голови Правління ЮНЕСКО Михайло Кот) і
Міжнародного Центру «Місія Миру».(співголова і проректор МАЛіЖ Шагріяр Мегеррамов).

За традицією організатори цього дійства: ректор МАЛіЖ Василь Тарчинець,
директор Львівської МАН Іванна Бородчук, голова Львівської та Івано-Франківської філії
МАЛіЖ Ольга Парчевська, голова філії МАЛіЖ Сколівського району, заступник керівника
філії МАЛіЖ м.Львова Наталія Диміцька та учасники Моста миру перед світлицею
перерізали стрічку і ввійшли до зали. Одразу зазначимо, що все відбулося без жодної
репетиції, але цікаво і захоплююче. Під виконання Державного Гімну України, Євросоюзу і
МАЛіЖ ректором нашої організації Василем Федоровичем Тарчинцем було відкрито Міст
Миру.
Його родзинкою стала заочна екскурсія заокеанським містом Чикаго, яку вдало провела
онука Володимира Ковалика, Мар'яна Гриців, координатор проектів МАЛіЖ. Звертаючись
до присутніх, завдяки відео, вона підкреслила, що їй випала велика честь вітати маліжан із
визначною подією – проведенням у Львові Моста Миру.

- У вас на годиннику 12 година , у Чикаго 6 , зауважила Мар'яна і продовжила:
- Вам напевно буде цікаво, а скільки кілометрів від Львова до Чикаго. Скажу, нас віддаляють
через Тихий океан аж 7.857 км, це 4882 миль. Та чи може час, відстань завадити нашій
дружбі. Звичайно ж ні?!
Ми є з Вами друзі, якими стали завдяки заснованій Василем Федоровичем
Тарчинцем громадської творчої організації Малої академії літератури і журналістики, нині
вона
є
Міжнародною
академією
літератури
і
журналістики.
Горда з того, що мій дідусь Володимир Ковалик за свого життя був Почесним Президентом
Міжнародного фестивалю юних талантів «Рекітське сузір’я», завдяки МАЛіЖ отримав
звання Почесного професора, потім Почесного академіка і Героя Козацтва України, а також
почесного жителя села Рекіт у якому біля Музею МАЛіЖ у його честь встановлено
пам’ятний Хрест, який було відкрито під час проведення XV ювілейного фестивалю МАЛіЖ
за моєї участі».

Усі ми із великою цікавістю послухати розповідь Мар'яни про Чикаго, місто, яке
розкинулось на березі озера Мичіган . Воно третє за величиною в Америці, важливий
промисловий, торговельний і культурний центр. В Чикаго мешкає три млн. дорослих і дітей.
Чикаго відоме у світі своєю багатою історією та архітектурою і є одним із дванадцяти
найкрасивіших міст світ.
Завершуючи своє відео звернення Мар'яна Гриців висловила побажання підготувати і
провести на веб-потралі МАЛіЖ вікторину про маловідомі сторінки міста Чикаго і Львова.
Водночас запропонувала підготувати спеціальний випуск журналу «Країна талантів»
присвячений миротворчій тематиці, твори дітей мають бути написані багатьма мовами світу.
-Українська діаспора, дорослі і діти -, запевнила Мар'яна Гриців рішуче заявляють: «Нівійні! Миру-так!».

Актуальній темі збереження миру на Землі присвятила свій вірш, проректор і Почесний
академік МАЛіЖ, відома українська поетеса, член Національної спілки журналістів Ангеліна
Оборіна, який вона прочитала після щирого вітання–побажання:
Світ нам підвладний
Візьмемось за руки,
Бо нам це під силу.
Будуймо мости
–Ми хочемо миру!
Голоси ваші сильні,
Хоч і дитячі.
Світ вам підвладний –
Ніхто хай не плаче.
Війну зупинімо
–В мирі нам житии.
Що ж тим дорослим
Треба ділити?
Наша країна
Під мирним небом,
І цей міст Миру
Усім дуже треба!
Великою, приємною несподіванкою для нас усіх було відеозвернення на Мості Миру голови
філії МАЛіЖ у Азербайджані Боюкага Мікаіллі, який розповів про перші кроки
новозаснованої маліжанської структури і підготовку до Міжнародного фестивалю юних
талантів “Слухайте голос світу!» , який відбуватиметься у Баку 20 грудня. Подякував за
надіслані до журі авторські твори, порадив усім маліжанам України та зарубіжжя
приєднатися до участі у спільному проекті задля розкриття талантів юних обдарувань та
збереження миру.

Звертаючись до пристутніх, завдяки медіакомінікаціям, наш вірний друг із Азербайджану
Боюкага Мікаіллі ще раз акцентував увагу маліжан на тому, що "за підтримки Міжнародної
академії літератури і журналістки при ЮНЕСКО буде проведений перший міжнародний
фестиваль у Азербайджані «Слухайте Голос Миру».
Завдячуючи соціальним мережам та спільним сайтам на інформацію щодо його проведення
та запрошення до участі відгукнулись представники багатьох країн.
Ми наразі впевнено можемо вже прозвітувати, що діти і молодь з 12 країн приєдналися до
нас і вже надіслали свої творчі напрацювання.
Я дуже вдячний керівнику міжнародної академії літератури і журналістки при ЮНЕСКО,
ректору і письменнику Василю Федоровичу Тарчинцю, що він дав свою згоду на проведення
цього фестивалю у Азербайджані.
Велика подяка керівникам та усьому творчому колективу МАЛіЖ за підтримку і допомогу у
його проведенні.
Нас також підтримали "Ресурс громадських об'єднань молоді" та "Суспільний центр", які
надали допомогу і взяли на себе реалізацію цього проекту.
Хочу відзначити і той факт, що з різних куточків Азербайджану багато дітей стали
учасниками цього конкурсу. Нагадаю мету цього фестивалю: об'єднати талановиту молодь і
стимулювати їх творчий потенціал. Відтак вони мають змогу презентувати свої творчі
роботи у різних куточках світу, знайомитись з творчістю і інтелектуальним надбанням своїх
друзів-однолітків та ще їм не знайомих.
Це і є великим стимулом розвитку творчих особистостей. Ще і ще раз вдячний такій
можливості МАЛіЖу та ЮНЕСКО.

В Україні вже 16-й рік поспіль проводиться великий фестиваль , на якій з‘їзжаються творча
юнь звідусіль.
Вірю, що Фестиваль в Азербайджані, у цьому аспекті, для нас є фундаментом майбутнього
продовження і також стане щорічним!"
Переклад із азербайджанську на українську мову допомогли здійснити голова департаменту
молоді та спорту в Україні, співголова Міжнародного Центру «Місія миру», проректор
МАЛіЖ Шагріяр Магеррамов і голова філії МАЛіЖ у Львівській та Івано-Франківській
області Ольга Парчевська.
Під дружні оплески присутніх ректор МАЛіЖу передав сину Василя Пилипюка,
Володимиру медаль лауреата у номінації "Художнє фото" і посвідчення до неї. Премія
відомого українського фотохудожника, лауреата Шевченківської премії, неодноразового
голову журі Міжнароднонго фестивалю Василя Пилипюка заснована МАЛіЖ спільно із
львівським обласним козацьким товариством Міжнародної асоціації "Козацтво" і буде
щорічно вручатися переможцю у номінації "Художнє фото" на щорічному Міжнародному
фестивалі юних талантів "Рекітське сузір'я".
На Мості миру пролунали сердечні вітання від наших закордонних друзів із Польщі,зокрема,
координаторів проектів МАЛіЖ у польському місті Любині Єжі Кус та його чарівної
дружини Ели.
На мобільний зв'язок із нами на прохання ведучих вийшов також Почесний Консул Франції у
Львові Ярема Данило Володимирович. Він високо оцінив вклад дорослих і дітей задля
збереження миру, розширенням творчих і культурних взаємин між містами і країнами.

До чисельних вітань приєдналася берегиня юних талантів із Києва, наша колега,
радіожурналістка, колишня ведуча дитячих і юнацьких радіопрограм" Кольоровий світ" і
"Школяда" на хвилях яких неодноразово звучали маліжанські фестивалі, твори юних
літераторів і митців - Олександра Танаскова.

Вона надіслала смску такого змісту: "Безмежно вдячна долі за багаторічну співпрацю з
МАЛіЖ. Країна творчості прописала у себе не лише сотні талановитих дітей, а й відкрила
новий погляд на світ дорослим, досвідченим і успішним людям. Творчість - це свобода,
свобода вибору і самоактуалізації, креативного і нестандартного вирішення завдань нашого
бурхливого сьогодення.
Зрештою, це дорога до себе, до своїх задумів, емоцій і почуттів. Нехай наші ряди маліжан
поповнюються цікавими і небайдужими особистостями. Разом ми зробимо цей світ
добрішим! Бажаю організаторам і учасникам Моста миру нових ідей, добра і миру на нашій
Землі!"
На Міст миру вчасно вийшли в ефір маліжани та їх наставники із м.Слов’янська, (голова
філії Світлана Валентинівна Дєлєскє) м. Полтави ( Ірина Іванівна Кисла), м. Ужгорода
(Ольга Семенівна Урста).
Керівник філії МАЛіЖ у Сколівському районі, заступник голови львівської філії Наталія
Диміцька поділилася досвідом заснування іноземних філій у Чехії і Словакії, які розпочали
діяльність за її участі. Дуже добре,що завдяки голові філії МАЛіЖ м. Львова Ольги
Парчевської до нас уже приєдналися юні таланти із Мостиського, Турківського районів і
навіть Сумщини.
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