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Унікальну Всеукраїнську акцію єднання «Україна моя вишивана» започаткували
громадські активісти з міста БорщІв Тернопільської області

Унікальну Всеукраїнську акцію єднання «Україна моя вишивана» започаткували
громадські активісти з міста Борщів Тернопільської області. За три дні акції у
Чернівецькій області вишити полотно мали змогу буковинські пластуни, жителі міста
Кельмінці, Сторожинець, а сьогодні до неї долучились студенти професійного ліцею
сфери послуг.
«Стартувала ця акція 10 вересня у місті Борщів Тернопільської області. Ця карта мандрує
усіма областями і наразі вона на Буковині. Долучитися до вишивання може кожен
охочий. Внести свою частинку тепла та добра».
Чернівецька область – 4 регіон, який прийняв естафету акції єднання «Україна моя
вишивана» у Хмельниччини. А до цього патріотична карта мандрувала Львівщиною та
Тернопільщиною. Основна мета проекту – об'єднати різні спільноти України для
духовного процвітання Батьківщини.
Наталія Пташинська – координатор акції єднання «Україна моя вишивана» у Чернівецькій
обл. : «Полягає в тому, щоби залучити українців різних вікових категорій до такого
нашого ремесла традиційного як вишиванка. І допомогти їм покласти хоча би перші
хрестики на цьому вишиваному великому полотні нашої держави. Ми вишиваємо
Буковину і синьо-жовтий прапор як один із символів нашої держави. А з боків карти
розміщується традиційний орнамент притаманний Борщівському регіону».
Розміри карти – три метри в довжину та півтора у ширину. Ініціатори акції на все полотно
вишили велику карту України, позначивши контури кожної області іншим кольором.
Разом із вишитим полотнищем, яке передають координатори у кожній області, мандрує
спеціальна картонна коробка з голками і нитками усіх відтінків. У професійному ліцеї
сфери послуг, охочих долучитися до вишивки не бракує заступник директора Людмила
Ткач розповідає тут вишикувалась ціла черга.
Людмила Ткач – заступник директора з виховної роботи Чернівецького професійного
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ліцею сфери послуг: «Власне із за того що зараз навчальний процес ,відбуваються
уроки, дуже багато хочуть бути. Ми вирішили що група групу буде змінювати. Тут ви
бачите представників тільки 2х навчальних груп і чекають в черзі ще дуже багато і
педагогів. Кожен радіє і хоче хоч разочок але вишити».
Наталія - учениця: «Це дає об’єднатися всім учням , бути більш дружніми, спільними
зусиллями що зробити.
Настя – учениця: «Кожен пригадає, подумає сенс. Кожен відчуває на собі те що
відбувається , і переживає. Це маленька частинка того що ми можемо зробити для
України».
Карта мандрує областями України разом з паспортом, в якому фіксуються дати
народження і імена всіх учасників. Так, найменшому хто вишив хрестик на полотні була
шестирічна дитина, а найстарший учасник – це вісімдесяти двох річна бабуся. Всього до
акції єднання долучилось більше 2х з половиною тисяч людей. Організатори кажуть,не
обов’язково вміти вишивати, головне - це бажання вболівати за свою державу. Буковинці
матимуть змогу взяти участь у проекті до 9 жовтня. Також полотно буде представлене
на День міста у Дворику Ратуші. По плану карта подорожуватиме Україною цілий рік, а
після завершення акції повернеться на Тернопільщину.
{youtube}J0oFiD0pXY4{/youtube}
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