
З нагоди Дня міста і Дня незалеж-
ності у Луцьку відбувалися святкові 
заходи на Театральному майдані, 
у Центральному парку культури та 
відпочинку імені Лесі Українки, в 
усіх мікрорайонах міста.

Бандуристи зі своїми патріо-
тичними піснями зібралися на Теа-
тральному майдані на «Кобзарське 
віче». Історичні думи, народні та 
власні авторські пісні дарували лу-
чанам народний артист України, 
лауреат Національної премії ім. 
Т. Г. Шевченка з Чернігова Василь 
Нечепа, заслужений діяч мистецтв 
України з Рівного Володимир Гор-
батюк, заслужений діяч мистецтв із 
Сум Микола Мошик, Андрій Юрчук 
і Максим Мельник із міста Луцька, 
артисти Національної капели банду-
ристів України ім. Г. І. Майбороди, 
учасник телепроекту «Україна має 
талант» Ярослав Джусь.

А впродовж усіх вихідних на ву-
лиці Лесі Українки працювала «Мис-

тецька вулиця», де розмістився яр-
марок декоративно-прикладного та 

ужиткового мистецтва, виступали 
музичні гурти.

Та найбільшою окрасою свята 
стало «Поліське літо з фольклором» 
— міжнародний фестиваль пісні та 
танцю. Протягом кількох фести-
вальних днів лучани та гості міста 
знайомилися з фольклором і тради-
ціями закордонних колективів. У ці 
дні у місті панувала особлива атмос-
фера добросусідства та близькості 
народів, адже гостями цього заходу 
були численні колективи з-за кор-

дону та з різних куточків України. 
За дванадцять фестивальних років 
у цьому дійстві взяло участь 6766 
учасників, із них 80 зарубіжних ко-
лективів із сорока однієї країни сві-
ту та 86 — із України.

Цього року на «Поліському літі 
з фольклором» з’явилися представ-
ники майже усіх континентів. Най-
довший шлях, аби дістатися Луцька, 
подолали учасники з Ізраїлю, Туреч-
чини та Мексики. Чи не найбільше 
зацікавлення викликали у лучан і 
гостей міста конголезці, які невтом-
но вибивали шалені ритми на бара-
банах, танцювали й охоче фотогра-
фувались із українцями.

Урочисте відкриття фестива-
лю відбулося у Луцькому замку 22 
серпня. А концертну програму роз-
почали господарі — народний ан-
самбль танцю «Радість» та ансамбль 
народної музики «Волиняни». Далі 
на сцену запросили фольклорний 
танцювальний колектив «Джафф-
ра» (Ізраїль), фольклорний колек-
тив «Йоре» (Литва), академічний 
фольклорний колектив «Озара» 
(Словенія) та інші. Завершувався за-
хід 26 серпня концертом на стадіоні 
«Авангард».

Також цьогоріч у нашому місті 
ось уже вп’яте на території Луцько-
го замку відбувався Всеукраїнський 
фестиваль ковальства та флорис-
тики «Солом’яна птаха». Учасники 
заходу представили на огляд свої 
композиції: ковані обереги, скуль-
птури з сіна, провели майстер-класи 
зі створення скульптур із сіна та ху-
дожнього кування. Також відбулася 
акція «Арт-терапія для вагітних» 
(боді-арт для майбутніх матусь, фо-
тосесія).

Традиційно у День міста зацвів 
квітковим різнобарв’ям Парк 

культури і відпочинку імені Лесі 
Українки, де відбулося свято квітів 
«Луцьк квітучий».

П’ятнадцять композицій із 
квітів, трав, гілок, моху, сіна, бар-
вінку, калини, горобини, щедрот, 
дарованих садами і городами, які 
вражали багатством тематики і 
виконавською майстерністю, під-
готували освітяни міста. Більше 
десяти доробків презентували 
працівники комунальних підпри-
ємств охорони здоров’я. Понад де-

сять — вищі та середні навчальні 
заклади, соціальна сфера, громад-
ські організації, підприємства еко-
номіки та торгівлі.

Конкурс відбувся за такими 
номінаціями: краща композиція 
серед флористів-професіоналів; 
краща композиція серед підпри-
ємств, установ та організацій (за 
галузевим підходом); приз гля-
дацьких симпатій.

Перше місце серед закладів 
освіти здобула композиція ЛНВК 
«ЗОШ І-ІІ ступенів №24 — техно-
логічний ліцей», шкіл №2, №16, 
№20. Серед закладів охорони 
здоров’я перемогла Луцька міська 
дитяча поліклініка, серед інших 
закладів, установ та організацій — 
Луцький національний технічний 
університет. ПАТ «Теремно Хліб» 
здобуло перше місце серед підпри-
ємств економіки та торгівлі.

У номінації «Краща компози-
ція серед флористів» перше місце 
розділили Анастасія Лизун і Анас-
тасія Алексюк («Академія флорис-
тики»). Міський голова вручив по-
дяки усім учасникам, переможцям 
— грамоти і цінні призи.

На День міста Луцьк зацвів різнобарв’ям 
квітів

На флешмобі на День незалежності лучани виклали ключ від міста

Бджолярі створили «Медову хату»

Відбувся фінал другого онлайн-
конкурсу «Найкраща виши-

ванка» від сайту міста Луцька 
0332. in. ua, ініційованого СГО 
«Молодіжна платформа» за під-
тримки Луцької міської ради. По-
рівняно з минулим роком, коли 

на конкурс подали лише сто фото, 
цьогоріч кандидатур було удвічі 
більше. Свої світлини надсилали 
люди мало не з усієї України.

Наймолодшою учасницею 
стала дворічна дівчинка, а най-
старшим учасником — 71-літній 
дідусь. Найстарішою ж вишиван-
кою, яка брала участь у онлайн-
конкурсі, виявилася сорочка, по-
шита у 1925 році.

Переможницею конкурсу за 
версією журі стала Наталія При-
ймачук із оригінальною виши-
ванкою, яка має свою історію. А 
найбільше голосів отримала Анас-
тасія Новак, якій лише два рочки. 
Дівчинка перемогла у номінації 
глядацьких симпатій, за неї на сай-
ті проголосувало 852 користувачі.

Переможці одержали не лише 
високу оцінку своїх вишиванок від 
журі, а й цінні призи: DVD-плеєр, 
чайник і навушники.

На урочистості до Дня незалеж-
ності та Дня міста Луцька бага-

то людей прийшло у вишиванках. Й 
уже вкотре у Луцьку було організо-
вано громадську акцію «Українська 
вишиванка», під час якої усі охочі, 
хто прийшов у національному одя-
зі, могли взяти участь у флешмобі. 
Цьогоріч люди виклали своєрідний 
символ-логотип Луцька — ключ. А 
волонтери громадської організації 
«Молодіжна платформа» скеровува-
ли охочих ставати на контури клю-
чика.

Після акції було визначено пе-
реможців у різних номінаціях. У 
номінації «Наймолодший учасник» 
переможцем став маленький луча-
нин Лукій Радченко, якому лише 13 
днів; у номінації «Найповажніший 
учасник» — Іван Олександрович 
Наум’юк; у номінації «Найбільша 
вишивана родина» — сімейство з 
колоритним прізвищем Міндзя; у 
номінації «Сорочка поколінь» — 
Наталія Кустарник, її сорочці біль-

ше 200 років; у номінації «Найори-
гінальніша вишиванка» — Оксана 
Гнатишин; переможцями номіна-
цій «Найпатріотичніша бабуся» та 
«Найпатріотичніший дідусь» стали 
Євгенія та Антон Душуки; у номіна-

ції «Гармонія духу і сердець» відзна-
чили родину Кужулюків (українська 
діаспора з Італії).

Переможці були нагороджені су-
венірами та дипломами від міського 
голови Миколи Романюка.

З ініціативи Братства бджоля-
рів землі Волинської «Ройовий 

стан» у Луцьку відкрився центр 
традиційної культури «Медова 
хата». Це заклад клубного типу, 
де будуть відбуватися зустрічі 
фольклористів, етнографів, інших 
творчих особистостей. Привітати 
побратимів прибули бджолярі з 
Вознесенська та привезли бочечку 
медовухи. 

«Медову хату» пасічники від-
будували власними руками. А ще 
вони хочуть запровадити у школах 
міста «медові дні», у які дітей час-
туватимуть медом, адже цей про-
дукт — еліксир здоров’я. На ново-
сілля завітав фольклорний гурт 

«Чачка», який веселив гостей піс-
нями та старовинними ігрищами.

Святкуємо
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В онлайн-конкурсі «Найкраща 
вишиванка» взяли участь 200 фото

«Обличчя Євро-2012» 
у фотовиставці                              
Миколи Затовканюка 
Своєрідним презентом Луцьку від фотохудожника Миколи 
Затовканюка стали світлини на тему чемпіонату з футболу. 
Загалом в експозиції 144 фото, на яких зображені най-
яскравіші моменти з футбольного поля, емоції уболіваль-
ників на трибунах, святкова атмосфера на вулицях міст. Для 
загального огляду знімки розмістили на стіні облмузтеатру. 
Мер подякував митцю за ініціативу щодо проведення цієї 
виставки. Також він вручив йому символічні подарунки.

Майстер-клас від народного умільця
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П’ять днів у Луцьку фестивалили


