
Відвідувачі мали змогу не в екс-
позиційних стендах і шафах, а 

наживо побачити буденні та свят-
кові сорочки, безрукавки, спідниці, 
пояси, головні убори, блузки, в яких 
ходили волинянки ще в ХІХ столітті. 
Поруч із цим було показано і сучас-
не верхнє вбрання. Демонстрацією 
мод Волинський краєзнавчий від-

крив низку заходів, присвячених 
Міжнародному дню музеїв, який 
відзначався 18 травня. 

Зазначимо, у колекції краєз-
навчого музею понад 700 одиниць 
автентичного одягу. Стало традиці-
єю раз на рік проводити їх показ у 
демонстраційному залі. Цього разу 
в ролі моделей виступали учениці 

першого курсу відділу хореографії 
Волинського державного училища 
культури і мистецтв імені І. Ф. Стра-
вінського. Потрібно сказати, що 
витягнутий зі старих шаф одяг пра-
прабабусь не зіпсував їхньої вроди і 
почувалися в ньому дівчата цілком 
комфортно. 

Як кажуть, усе пізнається в по-
рівнянні. Тож у другій частині за-
ходу глядачі мали змогу побачити 
колекцію сучасного жіночого одягу 
з елементами традиційного декору-
вання «Волинські мотиви», виготов-
лену майстрами й учнями швейного 
відділення  Волинського технікуму 
Національного університету харчо-
вих технологій. 

Дивлячись на цей перегук епох, 
приходиш до думки: старовинний 
одяг міг би конкурувати із роботами 
сучасних модельєрів. Принаймні ді-
вчата в спідницях і сорочках бабусь 
добре виглядали на вулиці Шопена 
перед будівлею краєзнавчого музею 
(на фото). Що ж, можливо, пройде 
час і це вбрання знову повернеться 
у щоденний вжиток молодих воли-
нянок. 

Микола ЛУК’ЯНЕНКО 

Починаючи з 2003-го, в Україні у 
третю суботу травня відзначають 
День Європи. Щороку до цього 
дійства долучаються й у Луцьку. 
Не став винятком і нинішній рік. 
Для мешканців та гостей міста було 
підготовлено цікаву святкову про-
граму. Парк відпочинку імені Лесі 
Українки перетворився в осередок 
європейської культури, де можна 
було побачити різнобарв’я прапо-
рів країн-членів ЄС, долучитися до 
їхніх традицій тощо. 

У рамках відзначення Дня Єв-
ропи відбувся вже традиційний 
фестиваль шкільної творчості «Єв-
робачення», де кожна школа міста 
піснями і танцями представляла 
одну із держав-членів Європейсько-
го Союзу. Всі охочі мали нагоду на-
солодитися виступами юних лучан 
та ще більше дізнатися про культуру 
європейських країн. 

Після завершення дитячого 
«Євробачення» до присутніх із ві-
тальним словом звернулися перший 
заступник міського голови Тарас 
Яковлев та консул Генерального 
консульства Республіки Польща у 
Луцьку Кшиштоф Савіцкі, який ви-
словив надію на подальшу спільну 
роботу між українським і польським 
народами. Він зауважив, що, дивля-
чись на присутніх, радіє, що у нас є 

спільне майбутнє. «Сподіваюся, ми 
разом будемо не тільки танцювати, 
а й працювати. Потихеньку дійдемо 
до мети, яка називається «Європей-
ський Союз», — зазначив консул. 

Учні загальноосвітніх шкіл міс-
та малювали на асфальті. Цьогоріч 
захід відбувався під гаслом «Моє 
європейське місто». Юні лучани 
продемонстрували у малюнку своє 
бачення розвитку Луцька як євро-

пейського міста. Роботи учнів огля-
нув перший заступник міського го-
лови Тарас Яковлев, який подякував 
дітям за старання і вручив дипломи 
та подарунки. Він наголосив, що усі 
роботи дуже цікаві, адже кожна по-
своєму демонструє бачення розви-
тку європейського Луцька. 

Кульмінацією свята став флеш-
моб, під час якого у небо на повітря-
них кульках злетіли прапори України 
і Європейського Союзу. 

Відбудеться творчий конкурс «Моя 
іграшка» 

Рядовий добровольчого спецпі-
дрозділу роти «Світязь» УМВС 

України у Волинській області 
23-річний Олександр Сивий… 
Юнак, який віддав життя за Укра-
їну на Сході, зустрічає проникли-
вим поглядом учнів і вчителів біля 
рідної Лищенської школи зі вста-
новленої на його честь меморіаль-
ної дошки. 

Місцева жителька Марія Фор-
мазюк, двоюрідна сестра Сашка, 
згадує про нього як про добру, 
щиру й порядну людину. «Він ви-
рішив піти на війну, бо не міг спо-
кійно сидіти і дивитись, як гинуть 
наші земляки. Пишаюся своїм 
братом, який назавжди в моєму 
серці. Шкода, що сьогодні немає 
з нами його батьків, які зараз да-
леко: мати — в Італії, батько — в 
Росії», — сказала пані Марія у день 
відкриття й освячення символіч-
ної дошки пам’яті. 

І хто знає, як склалася б доля 
юнака, якби найрідніші люди були 
поруч, особливо у ці буремні дні… 

Чому в нашій державі за 24 роки 
незалежності досі не створено на-
лежні соціально-економічні умови 
для життя громадян, щоби вони 
не їздили по світах, аби прогоду-
вати дітей?! Чому влада постійно 
«годує» українців розмовами про 
«мінські домовленості», а бойові 
командири відправляють під кулі 
необстріляних орлят поруч із до-
свідченими військовими, які не 
можуть їх захистити?! І скільки ще 
на патріотизмі й добрій волі таких 
українських юнаків, як Сашко Си-
вий, спекулюватиме керівництво 
держави й Збройних сил, не дбаю-
чи про належне забезпечення не те 
що добровольчих, а й батальйонів 
регулярної армії?.. 

Біль від утрати близької люди-
ни й досі відчуває не тільки його 
родина, а й кохана дівчина Юлія, 
з якою Олександр так і не встиг 
стати на весільний рушник… Із 
рук начальника УМВС України у 
Волинській області Петра Шпиги 
вона отримала державну нагороду 
— орден «За мужність» ІІІ ступеня. 

Спогадами про свого колиш-
нього учня поділилися його перша 
вчителька Галина Корецька і клас-
ний керівник (із 5-го до 9-го класу) 
Ольга Мельничук. Бойові побра-
тими Михайло Талімончук і Ві-
ктор Кривцун під час «уроку муж-
ності» розповіли учням школи про 
свої воєнні будні поруч із Сашком, 
якого називали Доком. Про те, як 
він, фельдшер, намагався вряту-
вати свого пораненого побратима 
Володимира Іщука… Шкода, що і 
його самого не вберегли... 

Світлана ЗОЗУЛЯ 
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Литвинову вдруге визнали 
найстильнішою росіянкою 
Актриса та режисер Рената Литвинова стала 
найстильнішою в Росії за версією російського ви-
дання Hello. У 2008-му артистка вже отримувала 
звання «найстильнішої», тож цього року ще раз 
довела своє вміння обирати вбрання й образи. 

Віра Брежнєва вирішила 
зробити зі старшої дочки 
Соні зірку шоубізу 
Адже у свої 14 років дівчинка поводиться як 
досвідчена модель, бере участь у професійних 
фотосетах, зокрема для Vogue, та викладає 
фото з них у свій Instagram. До того ж на світ-
линах Соня з мейк-апом виглядає старше сво-
го віку. Дівчина досить схожа на зіркову маму, 
яка не шкодує для дочки нічого та вдягає її за 
останніми трендами. 

Біля Лищенської школи встановили 
меморіальну дошку Олександру Сивому 

Століття минають, а краса залишається 

У рамках сімейного фестива-
лю Family Fest Picnic, що від-

будеться 13 червня за підтримки 
Луцької міської ради та Луцького 
міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, стартує 
творчий конкурс «Моя іграшка». 

Участь у ньому можуть узяти 
діти до 10 років включно. «Вони 
мають створити малюнок, в яко-
му втілять свою мрію про найве-
селіші, нереально круті іграшки 
(чи ігровий дитячий майданчик, 
атракціон). Фантазії немає меж! 
Головне — це щирість, намальова-
на із захопленням», — заявляють 
організатори. 

Вибрана робота стане сим-
волом соціального проекту з 
оновлення дитячих майданчиків 
Луцька. Його нанесуть на кар-
тонні фоторамки, пластикові 
корзини для пікніка, повітряні 
кульки, футболки, інше. Пере-
раховані речі буде представлено 
на FamilyFestPicnic 13 червня в 
РК «Рестпарк». Кошти від прода-
жу матеріалів із символом проекту 
будуть вкладені в оновлення та ре-
конструкцію дитячих майданчиків 
у нашому місті. 

Окрім популярності, перемо-
жець конкурсу отримає в подару-
нок футболку із символом, сімей-
ну фотосесію в тій самій футболці, 
сімейне запрошення all-inclusive 
на масштабний FamilyFestPicnic. 
Також переможця чекають гарні 
подарунки від партнерів свята. 

Всі малюнки, що надійдуть 
на конкурс, будуть презентовані 
на FamilyFestPicnic. Конкурс три-
ває до 31 травня 2015 року. На 
електронну адресу ffpicnic@gmail.
com потрібно надіслати: малюнок 
дитини в електронному форматі, 
фото дитини з її малюнком, ПІБ, 
дату народження дитини та кон-
тактні дані. 

У Луцьку відзначили День 
Європи 

Показ колекцій старовинного і сучасного жіночого одягу відбувся у Волинському краєзнавчому музеї 


