
ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ЗАВЕРШЕНО! 
 ЕТНОФЕСТ «СТРИЙСЬКІ ПОТОКИ» — ГОЛОВНА РОДЗИНКА ФЕСТУ ВДАВСЯ НА СЛАВУ 

 

       З 7 по 22 липня на Стрийщині проходив Всесвітній Фестиваль Українських 
Кредитних Спілок, присвячений 20-річчю відродження фінансової кооперації 
в Україні, 20-й річниці від створення кредитної спілки «ВИГОДА» та з нагоди 
Міжнародного року кооперації, проголошеного ООН. У його межах відбувалися 
різноманітні заходи, значна частина яких є підготовчим етапом до відзначення 70-ліття 
УПА. Кожен з восьми перфоменсів мав свою специфіку. До Стрия приїхали 
письменники, видавці, художники, члени кредитних спілок із США, Канади, Німеччини, 
Литви, Киргизстану, України.   
 

ЕКУМЕНІЧНА ПРОЩА ДО ЗАРВАНИЦІ (7 липня) 
      

 Це був відкритий захід для всіх 

бажаючих і носив екуменічний 

характер. Учасники самостійно 

(родинами, групами, спільнотами) 

добиралися до с. Зарваниця 

Теребовлянського р-ну, 

Тернопільської області (Духовний 

Марійський Центр УГКЦ). 

Організатори подбали про узгоджений 

час: Літургія розпочиналася о 12-й 

годині (різні конфесії мали 

можливість служити в храмах на території 

Марійського Духовного Центру), а після 

завершення пройшла спільна Молитва за 

кооперативни

й рух у світі 

та соборне 

Водосвяття. 

Всі учасники 

отримали 

спільну відзнаку – стрічку з надписом про 

захід, невеличкі за розміром іконки 

Матері Божої Зарваницької з вміщеним 

текстом Молитви за утвердження 

українського кооперативного служіння, як пам’ятку для кожного 

прочанина. А ще, для бажаючих, було організовано екскурсії Духовним 

Марійським Центром. 
 
   
 



ПЛЕНЕР ХУДОЖНИКІВ – CТРИЙСЬКА ПАЛІТРА 

ім.Івана Хандона 

(14-21 липня ) 

 

      Цей захід задумано 

й проведено для 

художників, які 

протягом  тижня 

писали картини про 

Стрий та Карпати. Крім 

міських пейзажів, 

митці відвідали с. 

Корчин (Сколівський 

р-н), звідки родом відомий художник і патріот Іван Хандон, імені якого 

і було присвячено  пленер. Загалом у ньому взяли участь 27 митців, з 

них 8 – члени національної спілки художників України. З-під їхнього 

пензля вийшло 60 робіт. Картини були представлені широкому загалу в 

Народному домі м. Стрия. Відтак, 21 липня, за задумом організаторів, 

мав відбутися відкритий благодійний аукціон. Та через певні обставини 

його перенесено, хоча, як розповів ідейний натхненник заходу Юрій 

Комарницький,  два полотна було 

продано. Через місяць пройде більш 

масштабний аукціон, де бажаючі 

зможуть придбати виставлені 

роботи. Для цього створено 

спеціальні сайти, тож навіть через 

Інтернет можна буде переглянути 

картини й купити. Виручені кошти 

підуть на благодійні цілі, зокрема 

будуть скеровані на видання збірки 

творів сотника 3-ої Залізної дивізії 

Армії УНР, українського 

письменника, драматурга, журналіста 

Зубенка Івана Сергійовича. Упорядник 

видання – Лауреат Національної 

премії ім. Тараса Шевченка (за 

документально-художню трилогію 

«Брати грому», «Брати вогню», «Брати 

просторів») Михайло Андрусяк. 

Голова журі конкурсу – стриянин,  

художник зі світовим ім’ям  Ігор 

Завозін.    



БАРДІВСЬКИЙ ТАБІР –ХТО ЖИВИЙ У РЯД 

СТАВАЙ – ГАЛАКТІОН-2012 (12-15 липня) 
 

    Це окремий західдля шанувальників 

авторської пісні,  перш за все для самих 

авторів та ви  конавців пісень під гітару. 

Він проводився у формі наметового 

табору біля колишнього скельного 

монастиря с. Розгірче на Стрийщині. 

Організатори табору — Стрийський 

бардівський клуб «Галактіон» ім. 

Романа Купчинського. В рамках 

таборової програми також провели 

конкурс авторської пісні. Вечірні 

посиденьки при ватрі в таборі були 

відкритими для всіх бажаючих гостей, 

зацікавлених темою авторської пісні та 

співаної поезії, а також для всіх, хто 

хотів послухати живе авторське 

виконання пісенної творчості. 

Завершився захід 15 липня гала-к  

онцертом в Народному домі Стрия, за 

участю переможців та кращих 

виконавців конкурсної програми. 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ХРЕСНА ХОДА НА ЯВОРИНУ (14-15 липня) 
 

      

Це традиційний захід в місцевості, де діяла 

старшинська школа УПА під назвою «Олені» 

(Долинський р-н на Івано-Франківщині). Він 

передбачав організований молитовний процес 

за аналогією «Хресної дороги» і цього року 

був присвячений українським жінкам, які 

боролися за Україну протягом минулого ХХ 

століття (подвижники духу, ідеї та чину). 

Організатори хресної ходи — ченці 

чоловічого монастиря на Ясній горі в с. Гошів 

та жіночого монастиря. Хресна хода пов’язана з бункером «Роберта» 

(Краєвий провідник ОУН Карпатського краю). Активними учасниками 

ходи були ветерани визвольних змагань та їхні нащадки. Перший день 

завершився спільною ватрою та співанням патріотичних пісень, 

ночівлею в наметах. Наступного дня 

після ранкової Служби Божої на горі 

Яворина, здійснили перехід в с. Липа 

до пам’ятника «Роберту». В тому ж 

часі, в цій місцевості (на Яворині) 

традиційно відбувалися  інші 

патріотичні та духовні заходи. 

 

 

 

 

       



ВІДКРИТТЯ ТУРИСТИЧНОГО МАРШРУТУ –  

ГОРАМИ НАШОЇ СЛАВИ (14-19 липня) 
 

      

Цей захід під назвою «Горами нашої слави» (назва майбутнього 

постійнодіючого туристичного маршруту) — для дуже зацікавлених і 

достатньо підготовлених людей, які мають хоч якийсь мандрівний 

досвід та відповідне спорядження (зручне взуття, спальний мішок, 

намет, казан для приготування їжі тощо). За попередньо складеним 

меню було закуплено продукти з розрахунку  на всю мандрівну групу 

(учасники компенсували частину видатків на харчування). Також за 

окрему плату можна було замовити футболку, кепку чи інші речі з 

логотипом заходу. Стартував маршрут виїздом зі Стрия зранку 14 

липня. Відтак, туристи здійснювали  щоденні піші переходи від 10 до 

18 км, а також на окремих ділянках — переїзди мікроавтобусом. Весь 

шестиденний похід проліг через маршрут: Ясна гора – скелі Довбуша – 

урочище «Підцапове каміння» (с. Церківна) – Бункер «Дорошенка» 

(урочище «Бовкоти») – г. Яворина – урочище «Табори» – г. Магура – г. 

Маківка– с. Тухля – г. Лопата – г. Ключ – г. Парашка – водоспад 

«Гуркало» – г. Кичера – с. Корчин. В процесі мандрівки зазначеним 

маршрутом, зі сходженням на відповідні заплановані вершини, 

проходили цікаві зустрічі та вечірні 

тематичні обговорення при ватрі та 

зорях в місцях ночівлі. Початок 

маршруту — Ясна гора в Гошеві 

(духовна твердиня – монастир Отців 

Василіян), а завершення — в с. 

Корчин, поблизу нещодавно 

віднайденої на горі Кичера криївки 

головного осередку пропаганди 

(ГОСП) ОУН-УПА. 
      

      



 ФОРУМ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ (18-21 липня) 
 

      Головний захід фестивалю для 

представників кредитних спілок, владних структур і гостей з інших 

країн. Протягом трьох днів пройшли виступи, обговорення та дискусії у 

пленарному режимі та у формі круглих столів у м. Трускавці, де є 

умови комплексного забезпечення всіх потреб: проживання, харчування 

та відповідні конференц-зали для нарад і засідань. Вечір 19 липня, 

присвятили 20-літтю КС «Вигода», де наші земляки  презентували свої 

здобутки, ділилися досвідом, приймали вітання від колег та навзаєм  

обдаровували гостей. Загалом, панувала невимушена атмосфера 

спілкування. 

Зранку, 21 липня, учасники форуму організовано прибули до Стрия, де 

після ознайомлення з містом (при сприянні екскурсоводів), взяли 

участь у Книжковій толоці та 

переглянули виставку робіт 

пленеру художників. Відтак, всі 

бажаючі відвідали етнофестиваль 

«Стрийські потоки», який  

паралельно розпочався у с. 

Розгірче (Стрийський р-н) з 

конкурсної програми.  



 КНИЖКОВА ТОЛОКА-  

КУПУЙ ТА ЧИТАЙ УКРАЇНСЬКЕ  (20-21 липня) 
Це дводенне спілкування 

літераторів та видавців із 

зацікавленими читачами. 

Програма була розрахована таким 

чином, що кожної години на сцені 

великого залу Народного дому 

проходили зустрічі з відомими 

авторами. Письменники ділилися 

своїми творчими здобутками, 

презентували нові видання. 

Паралельно, в малій залі 

Народного дому  відбувалися 

читацькі обговорення й, зокрема, програма для дітей. Тут же у фойє та 

інших приміщеннях проходила виставка-продаж книг на різні смаки та 

уподобання. Бажаючі мали змогу отримати автографи від присутніх 

авторів, яких приїхало до Стрия понад 50 осіб. Чільне місце на 

книжковій толоці було відведено виставці світлин про УПА. Для 

відвідувачів проводилась лотерея та інші приємні несподіванки.  
       
    
 
 
 
 
 

 



ЕТНОФЕСТИВАЛЬ «СТРИЙСЬКІ ПОТОКИ» 

(21-22 липня) 
І Етнофестиваль «Стрийські потоки» 

протягом двох днів щедро окропив 

проливний дощ. Та це не зіпсувало 

загального позитивного настрою від  

заключного етапу ювілейних 

святкувань. Велелюдне свято 

української культури і мистецтва 

проходило на відкритому просторі 

серед мальовничої природи, поруч з с. 

Розгірче (Стрийський р-н), яке 

розташоване в підніжжі Сколівських 

Бескидів (початок Карпатських гір). 

Першого дня  стартував конкурс у 4-х 

номінаціях і 3-х вікових групах серед 

окремих творчих особистостей малих і 

великих мистецьких колективів 

(участь взяли переможці першого 

заочного туру). Компетентне журі, 

сформоване з фахівців у різних 

жанрах, очолюване народною 

артисткою України Ніною Матвієнко, 

ретельно підходило до визначення 1-

го, 2-го та 3-го місць у кожній 

номінації та спільного для всіх 

номінацій гран-прі (головна премія — 

10 тисяч гривень). Паралельно, 

протягом двох днів проходило 

ярмаркування на всій території 

фестивальної площі, яка займала 

близько 5 гектарів. Також працювали 

окремі майданчики презентації різних 

складових українського етнічного 

мистецтва, проводилися 

майстер-класи, 



працювали різноманітні творчі 

майстерні, презентаційно-

інформаційні стенди, намети 

кредитних спілок, інших установ 

та організацій. Крім торгівлі 

звичною сувенірною продукцією, 

були розгорнуті виставки та 

виставки-продажі оригінальних 

виробів ужиткового мистецтва, 

різних творчих робіт тощо. 

Вечірня програма (після 

завершення конкурсу) подарувала 

спілкування глядачам з 

українською співачкою Оксаною 

Мухою та автором і виконавцем 

Тарасом Чубаєм. 

Наступний день (неділя) 

розпочався спільною Службою 

Божою у парафіяльному храмі св. 

Миколая. Разом з розгірчанами 

молилися й почесні гості: 

народна артистка України, 

Герой України, співачка Ніна 

Матвієнко, Адмірал 

Українського флоту Ігор 

Тенюх, представники 

депутатського корпусу району, 

влада села. Отець Михайло в 

особливий спосіб подякував Ніні 

Матвієнко та Ігорю Тенюху за їхнє 

служіння народу. «Кожен з вас на 

своєму поприщі гордо несе славу 

Україні, робить усе можливе для 

утвердження державності навіть 

ризикуючи життям», - сказав 

священик. Він згадав епізод з 

біографії Адмірала, коли він не 

побоявся підняти вперше у 

Севастополі синьо-жовтий прапор, 

коли той ще не був офіційно визнаний 

в Україні.  Усі присутні в храмі 



виконали «Многая літа» на честь 

гостей.  
       Відтак, після обіду на основній 

великій сцені відбувся гала-концерт 

переможців конкурсної програми 

етнофестивалю «Стрийські потоки» і 

концерт гостей фестивалю, зокрема 

фіналіста конкурсу «Голос країни» 

Назара Савка та співачки Ірини 

Федишин. Директор етнофестивалю та 

голова оргкомітету всіх заходів 

ювілейного святкування Петро 

Маковський розповів, що успішний 

старт цьогорічного етно-конкурсу,  за 

наявності відповідної підтримки, в 

майбутньому може зробити 

етнофестиваль «Стрийські потоки» 

щорічним фестивалем українського 

фольклору з конкурсною програмою 

для талановитих читців, співаків та 

музикантів і з концертами відомих 

українських артистів. А цьогорічний 

Всесвітній Фестиваль Українських 

Кредитних Спілок завершився 

святковим феєрверком. 

       P.S. Детальніше про зустріч з 

письменником Василем Шклярем, 

автором відомого роману «Чорний 

ворон» та про учасників і переможців 

етнофестивалю «Стрийські потоки» 

читайте наступного дописах на сайті 

www.wfucu.org.ua, газетах)  

            Наталія КАРПЕНКОВА. Фото автора 
Фотозвіт із всіх заходів. Автори: Ігор Грубий, Анна Чухна, Микола Воєвода, Наталія Карпинкова, Петро 

Маковський, Наталія Ільїна, Юлія Домбровська, Світлана Воробьова, Володимир Коломацький, Вікторія Коцур 

Буде доповнюватися ще додатковими фото та відеоматеріалами. Більш повні версії будуть розміщуватися та 

оновлюватися на сайті Всесвітнього Фесту www.wfucu.org.ua 

Також у процесі підготовки повноцінний фільм. Замовляйте вже))) 

Увага кожен день фотоальбоми будуть доповнюватися!!! 
Також будемо вдячні всім учасникам, що фотографували свої знімки.  

Наперед вдячні. Авторство зберігається. 

Ч.І.https://plus.google.com/photos/111844012612963023255/albums/5769085212927216849 

Ч.II.https://plus.google.com/photos/111844012612963023255/albums/5769154475692814145 

Ч.III. https://plus.google.com/u/0/photos/111844012612963023255/albums/5770117780541763281 

Ч.IV. https://plus.google.com/u/0/photos/111844012612963023255/albums/5770319733442573393 

 

http://www.wfucu.org.ua/
http://www.wfucu.org.ua/
https://plus.google.com/photos/111844012612963023255/albums/5769085212927216849
https://plus.google.com/photos/111844012612963023255/albums/5769154475692814145
https://plus.google.com/u/0/photos/111844012612963023255/albums/5770117780541763281
https://plus.google.com/u/0/photos/111844012612963023255/albums/5770319733442573393


 


