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У Луцьку відзначили День матері 
цілою низкою святкових дійств. На 
центральних алеях міста в цей день 
можна було побачити не одну щас-
ливу маму в оточенні усміхненої 
сім’ї. На честь свята лучани вкотре 
намагалися створити найдовший 
вишитий рушник. Луцькі мами ви-
йшли з інтернет-підпілля, аби взяти 
участь у першому фестивалі, при-
свяченому саме їм. А на централь-
них вулицях міста відбувся парад 
на підтримку сімейних цінностей, 
організований громадськими та 
благодійними організаціями, який 
згодом переріс у свято сім’ї. 

У СЕРЦІ МІСТА — 
«МИСТЕЦЬКА ВУЛИЦЯ»

Святкова атмосфера відчувалась 
уже з самого ранку — на вулиці Лесі 
Українки і Театральному майдані 
зібралося чимало ремісників і му-
зикантів, громадська організація 
проводила майстер-класи для дітво-
ри. Усі вони — учасники акції «Мис-
тецька вулиця».

Майстри народної творчості 
презентували глиняний посуд і су-
веніри, вироби з бісеру, шкіри, скла, 
сіна. Чільне місце було у медоварів, 
що пропонували відвідувачам свої 
запашні страви. Продавали чимало 
й вишитих виробів: сорочки, сук-
ні, цікаві торбинки, пояси й інші не 
менш симпатичні речі. Кілька май-

стринь принесли на майдан і вишиті 
рушники, щоправда, продавати ці 
обереги вони відмовлялися. 

Вишивальниця з Ковеля Ніна 
Габрилевич розповіла, що вона все 
життя працювала в галузі культури, 
певний час співала, та якось у її ру-
ках «заспівала й голка».

— Пробувала вишивати й сороч-
ки, й інші речі, одначе зрозуміла, що 
рушники — це моя любов, вони для 
мене, як діти, — ділиться майстриня. 
— Вироби свої не продаю, бо й сама 
ними  натішитись не можу. 

ВТРЕТЄ ВІДБУВСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВИШИТІ ОБЕРЕГИ ЄДНАННЯ»  

Розпочалося дійство з Замкової 
площі. Молодь із рушниками під су-
провід духового оркестру крокувала 
містом до Театрального майдану, де 
згодом відбулось урочисте відкрит-
тя фестивалю.

Міський голова Луцька Микола 
Романюк привітав із Днем матері 
усіх лучанок.

— Я від душі хочу побажати усім 
мамам, аби ви плакали тільки від 
радості. І щоб дітки приносили вам 
лише гарні та добрі новини, — ска-
зав Микола Ярославович.

Організатор фестивалю Віталій 
Іваницький заздалегідь подякував 
усім лучанам і гостям міста, які при-
йшли на майдан із вишитими руш-
никами.

— Вишитий рушник — це оберіг 

і символ нашої України. І він сьогод-
ні з’єднує нас, аби ще раз засвідчи-
ти, що ми — справжні українці, ми 
гордимось своєю нацією та продо-
вжуємо традиції наших мам і бабусь, 
— зазначив Іваницький.

Після офіційної частини лучани 
з рушниками почали вишиковува-
тись уздовж вулиці Лесі Українки. 
Вони з’єднали свої вишиті обере-

ги, притуливши їх один до одного. 
Таким чином утворився спільний 
«рушник», що простягнувся майже 
на всю вулицю. 

Присутній на святі представник 
Книги рекордів України разом із 
помічниками зафіксував довжину 
рушника. Вона становила 1 кілометр 
130 метрів. Щоправда, рекорду по-
бити не вдалося. Нагадаємо, його 
дещо раніше встановили у Луцьку, 
тоді рушник був завдовжки 1 кіло-
метр 610 метрів. 

ПАРАД НА ЧЕСТЬ ЗДОРОВОЇ 
СІМ’Ї

З нагоди Дня матері кілька со-
тень лучан пройшлись парадом по 
проспекту Волі на підтримку сімей-
них цінностей. Ходу супроводжував 
духовий оркестр, а усі її учасники 
тримали в руках кульки білого ко-
льору, як кажуть організатори, ко-
льору добра та щастя. В попередні 
роки учасники параду вирізнялись 
ще й білим одягом.

Час від часу учасники дійства 
скандували гасла «Міцна сім’я — 
міцна держава», «Діти — подарунок 
від Бога», «Луцьк за християнські сі-
мейні цінності». Ці ж лозунги були 
розміщені й на транспарантах.

Фінішував парад у Центрально-
му парку культури та відпочинку 
імені Лесі Українки, де продовжили 
святкування Фестивалем сім’ї. На 
дітвору чекали різноманітні ігри та 
розваги, майстер-класи. Дорослі мо-

гли більше дізнатися про створення 
сім’ї та родинні цінності.

МАМИ ФЕСТИВАЛЯТЬ

Цього дня вперше відбувся Фес-
тиваль луцьких мам. Ідея такого 
свята виникла в команди порталу 
«Луцьк-мама», де проводить час 
чимало луцьких батьків. Організа-
тори фестивалю подбали про цікаві 
заходи і для дорослих, і для дітей. 
Так, малечі пропонували навчитися 
виготовляти прикраси з повсті та 
полімерної глини, ляльки-мотанки, 
листівки ручної роботи, сувеніри з 
бісеру та навіть варити мило.

Активні мами презентували на 
святі свої уміння, а це в’язані гачком 
речі, різноманітна біжутерія й суве-
ніри.

Для татусів, які завітали на цей 
фестиваль із дітворою, організували 
розіграш призів. А на завершення 
свята відбулося дефіле «слінгомам», 
тобто матусь, які носять своїх ді-
ток у спеціальних шматках тканини 
— «слінгах», — обмотаних навколо 
власного тіла.

Одна з учасниць заходу, Дар’я Во-
лодько, каже, що на фестиваль при-
йшла відпочити і розвіятися. Адже 
якщо ти мама, це не означає, що 
маєш цілими днями сидіти вдома. 

— Сьогодні луцькі мами отрима-
ли шанс вийти в світ — і людей по-
бачити, і себе показати, — зазначила 
вона.

Ольга УРИНА
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Традиційно фестиваль «Студент-
ська республіка» відбувається 

у День молоді — останньої неділі 
червня. Проте цього року захід три-
ватиме впродовж трьох днів травня 
— з 25 до 27-го. Перенесли подію 
через Євро-2012. Про це повідомив 
керівник організаційного комітету 
студентського фестивалю Валерій 
Пельц.

Молодіжний фест «Студентська 
республіка» проведуть на Волині 
всьоме. Цьогоріч він відбудеться на 
базі дитячого оздоровчого закла-
ду «Сонячний», що у селі Гаразджа 
Луцького району. За словами орга-
нізаторів, фестиваль уперше відбу-
ватиметься за межами міста. Голов-
ною подією заходу будуть вибори 
студентського мера та студентських 
депутатів, які представлятимуть Во-
линь у фінальному етапі фестивалю 
в Криму. За посади боротимуться по 
15 представників від кожного вели-
кого навчального закладу краю. За-
галом участь у фестивалі візьмуть 
дві сотні студентів.

Окрім того, впродовж трьох 
днів планують проведення числен-

них інформаційно-просвітниць-
ких заходів, професійних тренін-
гів, Dj-параду та конкурсу караоке, 
турніру зі спортивного покера та 
брейн-рингу. Валерій Пельц додав, 
що конкурс «Перша Леді» не про-
водитимуть у межах фестивалю, як 
це традиційно відбувалося. Змаган-
ня студенток-красунь буде одним 
із основних заходів, які відбувати-
муться на День молоді.

Задля безпеки учасників терито-
рію табору патрулюватимуть міліці-
онери. Також подбають про під’їзну 
дорогу від Луцька до табору — її 
контролюватимуть працівники ДАІ. 
Організатори не оминули увагою 
й харчування студентів упродовж 
фестивалю: у їдальні табору мають 
організувати безплатні обіди та ве-
чері для учасників. У водоймі, що 
знаходиться на території табору, до-
зволять купатися до сьомої вечора. 
Для курців облаштують спеціальні 
місця за межами території, де відбу-
ватиметься захід. А от розпивання 
спиртних напоїв категорично забо-
ронене, порушників виселятимуть зі 
студентської республіки.

У Львові з’явився єдиний 
в світі пам’ятник рюкзаку
У Львові відкрили перший в світі пам’ятник 
рюкзаку, як символу всіх мандрівників, дослід-
ників і туристів. Майже 2-метровий монумент 
встановили на подвір’ї географічного факультету 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Неабияка подія зібрала відомих 
географів, академічне співтовариство універси-
тету та представників міської влади.

З 28 травня залізничники 
обіцяють Інтернет у 
швидкісних поїздах
 Залізничники закінчують організацію роботи 
телекомунікаційної мережі безпроводово-
го доступу до мережі Інтернет у поїздах, що 
курсуватимуть на дільницях швидкісного руху. 
Обладнання введено в експлуатацію у повному 
обсязі на Донецькій та Львівській залізницях. 
На Південно-Західній та Південній залізницях 
— наразі ведуться роботи.

Лучани намагаються скласти найдовший рушник

Піша хода на підтримку сімейних цінностей

Лучани вистелили рушниками майже цілу вулицю

«Студентську республіку» перенесли 
через Євро і за межі Луцька


