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У Швейцарії померла 
донька українського 
гетьмана Скоропадського 
4 серпня у Швейцарії у віці 95 років померла 
наймолодша донька останнього гетьмана 
України Павла Скоропадського — Олена Отт-
Скоропадська. Через сімейні обставини вона 
часто міняла місце проживання, переважно 
жила у Швейцарії та Німеччині. У 1991-му впер-
ше відвідала Україну, після цього побувала тут 
ще кілька разів. 

В урочищі Нечимне відбулася 
поетично-мистецька зустріч 
«Лісова пісня» 
2 серпня покладанням квітів до пам’ятника Лесі Українці 
й оглядом літературної експозиції Колодяжненського 
музею розпочалося традиційне літературно-мистець-
ке свято «Лісова пісня». У «білому» будиночку гостей 
зустріла музика Лесиного роялю. У вітальні ж «сірого» 
господарі й гості ділилися враженнями про музей, 
говорили про вічність творчості Лесі Українки. 3 серпня 
тематичний захід продовжився в урочищі Нечимне. 

У Луцьку розпочинається благодійна акція «Скоро до школи» 

«Бандерштат»: перезавантаження 

Луцька міськрада четвертий рік 
поспіль проводить благодійну 

акцію «Скоро до школи» для дітей 
із сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах, а цьогоріч і 
для дітей із сімей, які переїхали на 
тимчасове перебування до Луцька з 
АР Крим і м. Севастополя, а також 
із Донецької та Луганської областей. 

На обліку Луцького міського 
центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді перебуває 453 сім’ї, 
які опинились у складних життєвих 
обставинах, де виховується 873 ди-
тини; 191 дитина-сирота або по-

збавлена батьківського піклування. 
18 дітей із сімей, які переїхали на 
тимчасове перебування з АР Крим, а 
також із Донецької та Луганської об-
ластей, розпочнуть новий навчаль-
ний рік у загальноосвітніх школах 
міста. 

Акція «Скоро до школи» трива-
тиме з 1 по 20 серпня 2014 року. Під 
час акції всі охочі можуть подарува-
ти дітям, які потребують особливої 
соціальної підтримки, шкільну фор-
му, ранці, зошити, щоденники, аль-
боми, олівці, фломастери, ручки, об-
кладинки для книг і зошитів, клей, 

кольоровий папір, пластилін та інше 
канцелярське приладдя. 

Подарунки для школяриків мож-
на приносити у Луцький міський 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді з понеділка по чет-
вер із 8.00 до 17.15, у п’ятницю — з 
8.00 до 16.00 за адресою: м. Луцьк, 
просп. Соборності, 18 (праве кри-
ло РАЦСу). Контактний телефон: 
(0332) 25-60-42, 71-50-05. 

Зібрані речі вручать діткам напе-
редодні Дня Незалежності України. 

Не залишайтеся байдужими. 
Діти чекають на вашу підтримку. 

Візьміть кілька тисяч людей зі всієї 
України, додайте хороший якісний 
рок, жменю журналістів, дюжину 
громадських та культурних діячів, 
кілька майстрів хенд-мейду — й 
отримаєте чудовий фестиваль, 
який подарує відвідувачам купу 
приємних емоцій. А якщо додасте 
дрібку патріотизму, рідний Луцьк і 
бажання міняти світ навколо себе 
— одержите справжній «Бандерш-
тат»! 

Цього року фестиваль пройшов 
під гаслом «Перезавантаження». 
Цей рік був непростим для України. 
Відбулося багато подій, які «переза-
вантажили» нас на іншу хвилю, зму-
сили по-іншому дивитися на звичні 
речі. «Бандерштат» мав на меті «за-
кріпити» позитивні зміни та погли-
бити їх у свідомості кожного. 

До останнього гості фестива-
лю хвилювались, адже у зв’язку зі 
складною ситуацією в країні багато 

заходів відмінили, зокрема й «Ніч 
у Луцькому замку». Ще на прес-
конференції Ігор Гузь, голова орг-
комітету «Бандерштату», заступник 
голови Волинської обласної ради, 
наголосив, що фестиваль буде про-
ведений за будь-яких умов. Бо, крім 
музичної складової, головне — доне-
сення до молоді патріотичних ідей 
Степана Бандери. Втім, і музичну 
складову не можна відкидати: гур-
ти, які грали для гостей фесту, мали 
арсенал пісень із глибоким текстом і 
любов’ю до своєї землі. Так, кліп од-
нієї з виконаних на «Бандерштаті» 
Сашком Положинським і Колосом 
(Сергієм Мартинюком) пісень — 
«Не кажучи нікому» — популяризу-
вав місце бойової слави воїнів УПА, 
монастир у Новому Загорові, більше 
та краще, ніж усі розроблені путів-
ники та книжки історії разом узяті, 
а вже культовий гурт «Кому Вниз» 
кладе на музику вірші Шевченка та 
осучаснює фольклор. 

Особливістю цьогорічного фес-
ту стала його некомерційність — усі 
кошти, які залишаться після покрит-
тя витрат, підуть на підтримку укра-
їнської армії. Невдовзі організатори 
підрахують і оголосять цю суму. Зо-
крема, спорядження буде закуплене 
для батальйону «Айдар». 

Відкрили фестиваль лучани з 
Garage Drum Show. За ними — гурт 
Part of Universe, який став перемож-
цем інтернет-голосування в конкур-
сі, оголошеному організаторами се-
ред молодих проукраїнських гуртів. 
Далі на сцені «запалювали» «Широ-
кий лан», «Дикі серцем», гості з Бі-
лорусі Zatoczka й інші. Хедлайнера-
ми першого дня стали «Веремій» і 
«Мотор’ролла». До речі, останні цьо-
го року святкують 20-річний ювілей 
творчості. 

Впродовж наступних двох днів 
бандерштатівців заряджали енер-
гією «Ріплей», «Різак», «Мольфа», 
«Фіолет», «Дзвони сонця», «Кому 
Вниз», «Роллікс» та багато інших. 
2 серпня на фестивалі презентували 
новий проект Сашка Положинсько-
го «Був’Є», який на відмінно упорав-
ся з роллю хедлайнерів. Справжній 
фурор викликала ірландська група 

Cruachan, учасники якої, крім влас-
ної музичної програми, на волинці 
виконали наш національний гімн, 
викрикували «Слава Україні!» та 
дякували публіці за теплий прийом 
також українською. Закривав фест 
гурт «Скрябін», фронтмен якого по-
радував публіку сороміцькими ко-
ломийками, написаними спеціально 
для бандерштатівців. 

На гутірках багато говорили про 
політику. Спікери пояснювали ауди-
торії процеси, які відбуваються за-
раз у країні, розказували про свою 
роль і внесок у творення нової Укра-
їни, ділилися враженнями від подій, 
які відбулися раніше, відповідали на 
запитання. Так, серед запрошених 
були Єгор Соболєв, голова Люстра-
ційного комітету України, учасни-
ки подій на Майдані 19–20 лютого,  
ветерани УПА, радник Президента 
Юрій Луценко, журналісти «Громад-
ського ТБ», авторка віршу «Никогда 
мы не будем братьями» Анастасія 
Дмитрук та інші. 

Фестиваль «Бандерштат» — міс-
це відпочинку не лише для молоді. 
Його вікова категорія — від 1 до 
101. Окрім гутірок, старше поколін-
ня могло насолодитися виставками 

УПА, фото Анни Сенік та Олега 
Бурячка. Також їм, напевно, було 
цікаво слухати молоді літературні 
таланти: щодня діяла сцена, на якій 
раніше заявлені учасники могли за-
читати свої твори. Основна темати-
ка — війна, проте знайшлося місце 
й інтимній, і громадянській ліриці. 

А для малят — дитяче містечко, 
де їх навчали робити ляльки-мотан-
ки, малювати пальчиковими фарба-
ми, розписувати скло та вправля-
тись із гончарним колом. 

Охочі впродовж фестивалю 
могли безкоштовно зробити па-
тріотичне тату або біотату (розпис 
хною). 

Також фестивальники не забули 
й про головного «спонсора» бід і не-
щасть для України — Путіна. Саме 
для нього бандерштатівці своїми ті-
лами виклали послання «ПТН ПНХ» 
і неодноразово протягом дійства 
згадували його у вже відомих кри-
чалках. Сподіваємося, йому в Крем-
лі гикалося. 

Мер Луцька Микола Романюк 
на час проведення фестивалю забо-
ронив продаж алкогольних напоїв 
у найближчих до іподрому магази-
нах. І їх справді не продавали: стала 
свідком ситуації, коли чоловікові, 
який навіть не збирався на фест, не 
продали пиво. На території прове-
дення «Бандерштату» не було п’яних 
танців і «неадекватних» гостей зі 
стійким горілчаним амбре, але були 
хлопці з вибритими оселедцями та 
дівчата з квітами у волоссі. 

Вночі фестивальників розважа-
ли акустична сцена, нічим не гірша 
за «наповненням» від основної, по-
сиденьки біля ватри та рухливі ігри, 
які гості самі організовували у на-
метовому містечку. І що важливо: 
на «Бандерштаті» було чисто, а отже, 
нехай потроху, але йдемо до Європи, 
починаємо з себе. 

Наприкінці фесту зачитали мо-
литву українського націоналіста, 
яку всі присутні повторювали слово 
за словом. І нехай бандерштатівці не 
зможуть її відтворити напам’ять, та 
вона точно лишила відбиток у їхніх 
душах, а це ще одна позитивна зміна, 
яку може собі зарахувати «Бандерш-
тат»: перезавантаження». 

Людмила ПАНАСЮК  
Учасники шоу «Україна має талант»


