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5 травня у Луцьку відзначали День 
Європи. Протягом дня у місті від-
бувалась низка святкових заходів, 
курсував незвичайний тролейбус і 
пройшло місцеве «Євробачення».

День Європи розпочали з «Єв-
ропейської олімпіади-2012», яка від-
булась у стінах міської ради Луцька. 
Цьогоріч конкурс знань про Європу 
та Європейський Союз став міжна-
родним. Учні з усіх шкіл Луцька, а 
також школярі з Любліна, Жешува та 
Замостя Республіки Польща вправ-
лялись у знанні історії та сучасності 
Євросоюзу. Всього в олімпіаді взяли 
участь 35 школярів. Завдання різних 
рівнів юні інтелектуали виконува-
ли англійською мовою. В результаті 
перше місце виборов лучанин Ан-
дрій Савчук, учень ЗОШ №25, друге 
взяв школяр із Замостя (Республі-
ка Польща) Мачей Момот, а третю 
сходинку посів Владислав Білець із 
ЗОШ №20 міста Луцька. Переможці 
були нагороджені цінними подарун-
ками.

Далі святкування перенеслись 
до Центрального парку культури 
та відпочинку імені Лесі Українки. 
Перед входом у парк урочисто за-
пустили на маршрут європейський 
тролейбус. Святковий транспорт, 
оздоблений світлинами Луцька, сим-
волікою Євросоюзу та повітряними 
кульками, рухався вулицями міста 
за маршрутом №2 та безкоштовно 
возив усіх охочих. Тролейбус у цей 
день відіграв роль промоційного 
майданчика європейської культури, 

у ньому працювали волонтери та 
розповідали пасажирам про Євросо-
юз. Для цього не випадково вибрали 
саме тролейбус, адже це екологічний 
транспорт.

— На кожного лучанина при-
падає 500 кілограмів шкідливих ви-
кидів у рік, і це величезна проблема, 
— зауважив заступник міського го-
лови Луцька Василь Байцим. — Тому 
зараз міська рада робитиме все для 
того, щоб на 33 маршрутах міста 
функціонував винятково екологіч-
ний вид транспорту. Таким на сьо-
годні є тролейбус. Автобуси будуть 
підвозити лише до тих зупинок, де 
нема тролейбусних ліній. Сьогодні 
ми маємо 110 кілометрів ліній, які 
потрібно реставрувати, аби запусти-
ти нові тролейбуси. 

Організатори попрацювали над 
тим, аби створити атмосферу євро-
пейського духу в Луцьку. Так, Цен-
тральний парк на день перетворив-
ся на «Європейське містечко». Одну 
з алей маленькі лучани розмалюва-
ли різноманітними фантазіями на 
тему «Моє місто — європейське». 
Щоправда, в основному дітвора ви-
мальовувала на асфальті символіку 
майбутнього чемпіонату з футболу, 
лише дехто зображав спільне май-
бутнє України та Євросоюзу. 

Цього дня у парку функціонува-
ла й майстерня боді-арту. Всім охо-
чим юні художниці виводили фар-
бами на тілі різноманітну символіку. 
Особливо тішились діти: коли б іще 
батьки дозволили їм розмалювати 
себе?

Охочих продемонструвати свої 
лінгвістичні здібності чекали в ан-
гломовному клубі просто неба. Тут, 
під опікою волонтера Корпусу Миру 
Террі Меттісона, балакали англій-
ською про проблеми та перспективи 
Луцька. Також у парку презентували 
свою міжнародну діяльність й кіль-
ка вищих навчальних закладів міста. 

Центральною подією Дня Єв-
ропи у Луцьку стало «Євробачен-
ня-2012». Школярі представляли 
на сцені культуру та традиції кра-
їн-учасниць Євросоюзу. В межах 
фестивалю учні луцьких шкіл зна-
йомили глядачів із країнами Європи 
за допомогою пісень, танців, літера-
турно-музичних композицій. Так, 
дівчатка зі школи №23 представляли 
Францію яскравим танцем «Прогу-
лянка Парижем».

— Українцям не завадило б за-
позичити у французів їхньої куль-
тури та вихованості. Адже францу-
зи ніколи не дозволять собі когось 
ображати чи висміювати на людях, 
— поділилася думками одна з тан-
цівниць.

Усі учасники «Євробачення»  
були нагороджені дипломами та по-
дарунками. 

Завершили європейські святку-
вання флешмобом і запуском у небо 
кульок із символікою Євросоюзу.

Ольга УРИНА
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Художники з Варшави вперше 
виставили свої роботи на Волині 

Відвідайте заходи з нагоди Дня 
матері та Міжнародного дня сім’ї

«Студентська республіка-2012» отабориться у Гаразджі

Байкери відкрили мотосезон 
у дитячому будинку

13 травня о 09:00 — виставка 
вишитих рушників (Палац 

культури міста Луцька).
З 10:00 до 22:00 діятиме Мис-

тецька вулиця (вул. Лесі Українки).
О 12:30 у Палаці культури міс-

та Луцька відбудуться урочистості 
з нагоди Дня Матері. 

О 13:00 розпочнеться парад 
учасників III Всеукраїнського фес-
тивалю вишитих рушників «Ви-
шиті обереги єднання» (Замкова 
площа — вул. Лесі Українки — Теа-
тральний майдан).

О 14:30 на Театральному май-
дані урочисто відкриють III Все-
український фестиваль вишитих 

рушників.
15:00 — святковий концерт 

«Дарунок матерям» (БК м-ну Ве-
ресневе).

15:00 — Фестиваль луцьких 
мам (Палац культури м. Луцька).

15:00 — урочисте відкриття 
Фестивалю сім’ї (Центральний 
парк імені Лесі Українки).

15:30 — виступ духового ор-
кестру, конкурси, вікторини, ігри 
для дітей, Арка подружжя, виступ 
аматорських творчих колективів у 
парку імені Лесі Українки.

16:00 — мистецький проект 
«Грає духовий оркестр» (Цен-
тральний парк, «Пташиний гай»).

Наприкінці травня, 25-27 числа, 
на базі дитячого оздоровчого 

закладу «Сонячний» (село Гараз-
джа Луцького району) відбудеть-
ся волинський регіональний етап 
всеукраїнського студентського 
фестивалю «Студентська республі-
ка-2012». 

Організаторами регіонального 
етапу фестивалю є молодіжна гро-
мадська організація «Студентська 

республіка», обласна молодіжна 
громадська організація «Студент-
ська Рада Волині». Захід відбудеться 
за підтримки управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту облдержадмі-
ністрації.

Фестиваль передбачає органі-
зацію студентського наметового 
містечка з участю представників 
найбільших навчальних закладів 
Волині, проведення семінарів і тре-

нінгів для активістів студентського 
самоврядування, ігрових змагань, 
конкурсів, різноманітних інтелек-
туальних і спортивних турнірів, а 
також інших суб-фестивалів (мо-
лодіжних субкультур). Головною 
подією заходу стануть вибори сту-
дентського мера та депутатів сту-
дентського парламенту, які пред-
ставлятимуть Волинь у фінальному 
етапі фестивалю в Криму.

Благодійною справою вирішили 
відкрити мотосезон на Воли-

ні: 2 травня байкери ковельського 
клубу Winds MC, Луцька, Луць-
кого району та Цумані приїздили 
з подарунками та розважальною 
програмою до вихованців дитбу-
динку «Сонечко».

На затишному подвір’ї «Со-
нечка» святково вбрана малеча 
прислухається до кожного звуку 
моторів, адже з самого ранку вони 
чекають на гостей — грізних і су-
ворих байкерів! Кілька разів на рік 
волинські байкери скидаються 
грошима, купують необхідні речі 
й іграшки та вирушають до Ківер-
ців, аби потішити дітей і покатати 
на своїх залізних конях.

Один із організаторів ак-
ції Юрій Сілюк переконує, що 
страшний образ байкера нам на-
віяло іноземне кіно. Насправді це 
звичайні й адекватні люди, які у 
вільний від роботи час сідають на 
мотоцикл і їдуть за сотні кіломе-
трів, аби зустрітися з друзями, за 
свіжими враженнями та новими 
знайомствами. Луцький байкер не 
приховує задоволення, адже що-
року благодійників стає все біль-
ше. За його словами, цього разу 
лише смт. Цумань зібрало більше 
двох тисяч гривень, а загальна 

вартість подарунків — понад сім 
тисяч гривень. Знайшли спонсо-
рів, які просили про анонімність.

— Ми і надалі будемо організо-
вувати щось цікаве, аби діти, яким 
так необхідна увага, не почувалися 
одинокими. Ми не балотуємося ні 
у ВР, ні в місцеві ради, ми робимо 
це, аби вони відчували, що їх лю-
блять, — каже байкер.

Важко сказати, що більше по-
тішило вихованців «Сонечка» — 
подарунки чи звичайна увага. Бай-
кери довели, що знайти спільну 
мову з дітками не важко: майже всі 
малюки охоче ішли на руки, а коли 
катались на байках, личка сяяли 
від щастя навіть у дівчат.

Інна БАТЕНЧУК

Львів відсвяткував День 
міста 
За традицією День Львова відзначають на початку 
травня — у вихідні, найближчі до 6 травня, коли 
вшановують пам’ять патрона міста — святого 
Юрія Змієборця. Цього року місто Лева відзначи-
ло 756 річницю від першої письмової згадки про 
Львів. Гостей і львів’ян потішили ретро-вечірками, 
DJ-парадом і показами фільмів. Відбулися виступи 
творчих і спортивних колективів, а також був 
парад ретро-автомобілів.

Волинські вчителі знову серед 
кращих освітян України
Майже місяць тривали найпрестижніші професій-
ні змагання учителів. На рівні області змагалося 
74 педагоги. П’ять вибороли право брати участь у 
загальнодержавному турі конкурсу. Лауреатом «Вчи-
теля року-2012» стала вчителька англійської Луцької 
гімназії №18 Тетяна Піменова, фіналістом — учитель 
фізкультури Нововолинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Юрій 
Макарчук.

Четверо польських митців 
Варшавського округу Спілки 

польських художників у Луцьку 
презентували свої роботи. Вистав-
ка пройшла за підтримки Гене-
рального консульства Республіки 
Польща у Луцьку. У виставковій 
галереї Волинської організації 
Спілки художників представле-
но полотна Едіти Дзєрж, Анни 
Форицької-Путятицкої, Данути 
Навроцкої, Томаша Авдзейчика. 
Загалом 70 робіт. Як зазначив на 
відкритті виставки голова Волин-
ської організації Спілки худож-
ників Володимир Марчук, такого 
масштабу експозиція вперше про-
ходить на Волині. А також повідо-

мив, що десять днів тому відкри-
лася виставка іконопису наших 
художників у Варшаві. 

Зі слів віце-консула Республі-
ки Польща Кшиштофа Савіцкі, це 
уже 18-а спільна робота з Володи-
миром Марчуком, і тепер вона ви-
йшла за межі пограниччя — Лю-
бліна чи Хелма. 

— Добре, що про нашу співп-
рацю, культурний обмін уже ді-
зналися й у столиці Польщі Вар-
шаві, — сказав пан Савіцкі. 

На виставці представлено най-
яскравіші роботи кожного з худож-
ників, споглядаючи які, пізнаєш ін-
дивідуальний стиль і почерк митців. 

Людмила ШИШКО

Вперед до Європи

Малюнок на асфальті

Луцький парк на один день перетворився 
на європейське містечко


