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ередвеликодні клопоти Ірини
Підгорбочної – лікаря-пульмонолога Клінічної лікарні Львівської
залізниці неодмінно пов’язані ще й з
поповненням колекції писанок. Кілька
писанок вона придбала на вернісажі, але
обов’язково знайшла час, щоб створити свою писанку та отримати насолоду від процесу писанкарства...

Ірина Григорівна упродовж багатьох
років захоплюється писанкарством. І навіть
зібрала колекцію власноруч розписаних та
придбаних писанок. А скільки писанок подарувала вона родичам та друзям! Любить
прикрашати писанками свою оселю, підвішуючи їх на різнокольорових китичках, що
створює особливо святковий настрій і затишок. Любов до писанки зародилась у її серці
ще змалку, коли мама збирала великодній
кошик. Дівчинка з цікавістю розглядала орнаменти на писанках, що були зроблені при
допомозі натуральних барвників та воску. І
їй хотілося творити свої писанки. Така нагода трапилася на початку 90-х років, коли у
Львові проводилася перша передвеликодня
школа розписування писанок, і вона стала її

слухачкою. Дізналася тоді багато цікавого.
– Писанкарство – це велика наука, – наголошує Ірина Григорівна. – Традиція писати
писанки сягає сивої давнини, коли людина
була неподільною із природою. Тоді дивовижну мову Всесвіту наші предки закодовували у символи. Зображуючи їх на стінах
печер, посуді та одязі, люди зверталися до
сонця, вітру, води, землі. З часом ці послання почали писати на пташиному яйці, яке
символізувало нове життя. Християнство
поєднало ідею спасіння душі від мороку з
найсвітлішими образами минулого. Відтак
традиційними символами на писанках стали
хрест, який означає Воскресіння Господнє,
восьмигранні зірки, як символ безконечності,
що символізують вічну владу Бога. Писанка
стала символом Воскресіння Господа,
відродження природи, безсмертя. Про цей
неодмінний атрибут Великодніх свят можна
розповідати дуже багато. Дослідники вважають, що українська писанка має понад 100
символічних малюнків. Для того, щоб навчитися вміло розписувати яйця, слід тренуватися роками. На жаль, я не можу похвалитися великою майстерністю розписування,
оскільки робота займає дуже багато часу,
але навики маю.
У її колекції є чимало власноруч зроблених писанок з бісеру, адже це чудовий подарунок до Великодня і прикраса святкового
столу. Ірина Григорівна пробувала освоїти
техніку виготовлення писанок-мотанок. Для
цього брала “яйця”, виготовлені з дерева та
кольорові нитки, а потім такі витвори використовувала для великодньої ікебани.

– Але найбільше мене приваблює традиційний спосіб виготовлення писанок – воском
та фарбами. У мене своя, дещо специфічна
методика: беру гострий писачок та сирі яйця
з білою шкарлупою. Перед тим, як проводити лінії на яйці, розігріваю віск. Вмокнувши у
нього писачок, починаю розпис. Орнаменти
змальовую із заготовлених зразків. Писачок
треба прикладати перпендикулярно і щільно, не відриваючи його від поверхні яйця. У
процесі роботи, коли віск застигає, підігріваю його на полум’ї свічки. Для успішного
розпису писачок час від часу треба чистити,
прогріваючи на вогні. Наносячи віск на біле
яйце, захищаю місця орнаменту від дії фарби. Вони залишатимуться білими. Перед
першим фарбуванням яйце занурюю на 10
секунд в оцтовий розчин. Після цього кладу
яйце в першу, найсвітлішу фарбу, приміром
жовту, і тримаю доти, поки воно не набере
насиченого кольору. Далі виймаю його ложкою з банки, споліскую холодною водою,
злегка промокаю ганчіркою і просушую. Тоді
знову малюю воском. Місця, вкриті воском,
залишаться жовтими, оскільки будуть захищені від наступної фарби – темнішої. У
такій послідовності наношу всі кольори від
світлішого до темнішого. Щоб писанка довго
зберігалася і її можна було нанизати на декоративну нитку, медичним шприцом висмоктую середину яйця. Але не завжди вдається
зробити це успішно. Тож раджу перед розписуванням підігріти яйце у духовці протягом
приблизно 15 хвилин. Тоді білок усередині
запечеться і стане консервною оболонкою.
Писанкарство вимагає душевного спокою,

Перша премія і прапор –
чернівецьким медикам
Таке рішення прийняло керівництво Укрзалізниці
та Рада профспілки залізничників і транспортних
будівельників, розглянувши результати лікувальнопрофілактичної та фінансово-господарської роботи
медичних закладів Укрзалізниці у 2010 році. Звісно, ця
новина втішила колектив Чернівецької вузлової клінічної лікарні, адже йдеться про почесний перехідний прапор і грошову винагороду за добру працю.
Вручення прапора та премії відбулося у святковій атмосфері за участю поважних гостей – керівництва медичної
служби залізниці та Івано-Франківської дирекції залізничних
перевезень, керівників підприємств вузла та вузлових медичних закладів, голови територіального комітету профспілки
Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Богдана
Грицака, проректора з лікувальної роботи Чернівецького
медичного університету Андрія Іфтодія, начальника Чернівецького міського управління охорони здоров`я
Валентини Тарасюк.
Як зазначили у своїх виступах начальник медичної служби залізниці Михайло Яворський, заступник начальника
Головного управління охорони здоров`я Ростислав Калошин,
навіть перше знайомство з лікарнею справляє гарне враження, так само як і спілкування із медичним персоналом.
І це підтверджено документально: відповідно до критеріїв
оцінки показників роботи медичних закладів, затверджених
постановою керівництва Укрзалізниці та Ради профспілки,
кращою у 2010 році визнано діяльність державного закладу
“Вузлова клінічна лікарня станції Чернівці”. За звітний період
відчутно покращились показники діяльності медичного закладу. Є стабільне виконання планових завдань, виконується
план ліжко-днів, знизилася середня тривалість лікування хворого у стаціонарі. Традиційно високою є хірургічна активність.
Раціонально використовуються ліжка денного стаціонару.
Налагоджена робота стаціонарів удома. Захворюваність із
тимчасовою втратою працездатності є найнижчою по залізниці упродовж останніх п’яти років. Для отримання додаткових коштів в лікарні налагоджено чітку роботу з надання
платних медичних послуг стороннім фізичним і юридичним
особам через страхові компанії та здачу в оренду приміщень,
які не використовуються. Це дало змогу суттєво збільшити
надходження позабюджетних інвестицій. Проведена також
значна робота з технічного переоснащення лікарні, втілено
нові технології діагностики і лікування, здійснено капітальні
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реконструкції приміщень за європейськими стандартами, завдяки чому значно поліпшився дизайн і комфорт відремонтованих відділень.
Розповідаючи про те, як працювалось колективу у 2010
році, головний лікар лікарні Анатолій Петричук дякував своєму попереднику – Роману Мельнику та колективу лікарні,
адже спільними зусиллями вдалось здобути високу оцінку
роботи.
Того дня медикам вручали нагороди та грошові премії.
Серед відзначених – головний лікар лікарні Анатолій Петричук,
завідувач терапевтичним відділенням Людмила Богверадзе,
дільничний терапевт Олеся Чолкан, лікар-гінеколог Наталія
Каленюк, лікар-анестезіолог, голова профкому Степан
Бойчук, цехові терапевти Жеоржета Скрипник, Лідія Бобик,
медичні сестри Віоріка Скалкеу, Валентина Мазуряк, Мар`яна
Новикова, лікар-невропатолог Віктор Бешлей, лікар-гінеколог
Марія Водоп’янова, лікар-анестезіолог Ольга Савицька, лікархірург Олександр Шелудько, фельдшер локомотивного депо
Марія Тоненька, рентгенлаборант Ігор Василиненко, старша
медична сестра хірургічного відділення Ірина Мілецька, молодші медичні сестри Оксана Павлюк та Валерія Ганзюк.

k|bPbq|jhi

g`kPgmh)mhj

внутрішньої рівноваги. Ніщо так не шкодить
цьому заняттю, як суєта і знервованість.
Дотримуйтеся цих простих правил і писанка
вам вдасться, і настрій буде святковим.
Ірина Підгорбочна обережно бере в руки
одну писанку зі своєї колекції, розглядає її і
задумливо каже:
– Невеликий, здавалося б, символ. А яка
таїна в ньому, гадати – не розгадати!
Орися ТЕСЛЮК
На фото: лікар-пульмонолог Ірина
Підгорбочна із колекцією писанок
Фото автора

ПОГОДА

ïðîãíîç ïîãîäè íà 29 êâiòíÿ – 5 òðàâíÿ 2011ð.
Упродовж 29 квітня – 5 травня на більшій
частині території залізниці переважатиме
нестійка погода. У п’ятницю-суботу переважно у післяобідню пору та вночі місцями короткочасний дощ, гроза, на Закарпатті в суботу
вдень короткочасний дощ, гроза. Температура
вночі 4-9°, в горах місцями від 0 до 3°, вдень
18-23°, у суботу місцями при проясненнях до
25° тепла. У горах 13-18° вище нуля. У неділюпонеділок короткочасні дощі, місцями грози.
Температура вночі 4-9°, вдень у неділю 14-19°,
на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині,
Тернопільщині при проясненнях 20-24° вище
нуля, у понеділок 13-18°, при проясненнях на
Закарпатті та Буковині 19-21° тепла.
3-4 травня на більшості території залізниці
час від часу дощитиме, подекуди грози. Нічна
температура коливатиметься в межах 3-9°.
У вівторок удень 11-16°, на Буковині місцями
17-19°, на Закарпатті 16-21°, в середу 9-15°,
в горах місцями 6-8° тепла. У четвер опади
поступово припиняться, вдень температура підвищиться до 11-17°, на Закарпатті та
Буковині до 19° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
ОГОЛОШЕННЯ

Юридичні академії
запрошують на навчання
Шановні випускники! Якщо ви успішно пройшли тестування, маєте високий рівень загальноосвітньої підготовки, виявляєте схильність до прокурорсько-слідчої діяльності і в змозі
за станом здоров’я успішно виконувати обов’язки працівника прокуратури, продовжіть своє навчання у Національних
університетах “Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого” чи в “Одеській юридичній академії”.
За детальними роз’ясненнями та для проходження співбесіди звертайтеся до 29 травня 2011 року у
Львівську міжрайонну транспортну прокуратуру за адресою:
м. Львів, вул. Чернівецька, 2, контактний телефон – 226-25-30
(приймальна).

29 квітня 2011 р.

