
Близько місяця волинські фото-
графи знімкують лучан в центрі 
міста. Усе це в рамках благодійного 
арт-проекту «Фото патріота» . Так, 
всім охочим пропонують сфото-
графуватись на фоні українського 
прапора, зробити грошовий внесок 
та допомогти  українським військо-
вим повернутися додому живими 
та неушкодженими. Виручені кошти  
використовують на нагальні потре-
би наших військових.

 Благодійний проект ініційовано 
та організовано свідомими фотогра-
фами Луцька  за сприяння  громад-
ської організації «Спілка власників 
зброї Волині».  Як розповіла одна з 
організаторів акції Іра Мельник, ще 
у травні в неї була ідея фотографува-
ти волинські сім’ї на фоні червоно-
чорного прапора, доповнювати це 
усе хорошими гаслами та розвіюва-
ти міф про злих бандерівців.  Але 
реалізувати її не вдалось.

 — А коли уже розпочалась ві-
йна, мій чоловік почав допомагати 
армії. Якось я почула по телефону 
його розмову  із бійцем «Айдару», 
тоді мій світ просто перевернувся. 
Адже дорослий чоловік з неймовір-
ними переживаннями, з болем в го-
лосі розповідав, як їх обстрілюють із 
градів уже п’ятий раз за день, в теле-
фоні я чула постріли та вибухи. Тоді 
війна стала для мене дуже близькою 
і зрозуміла, що маю і можу для цього 
щось робити, — ділиться Ірина.

Спочатку фотограф просила до-
помоги у своїх постійних клієнтів, 
втім швидко зрозуміла, що ефект від 
цього не надто великий. Тож виріши-
ла звернутись до своїх колег, аби  усім 
разом якось допомогти військовим. 

 — Спершу була ідея  зробити се-
рію майстер-класів для фотографів, 
і всі виручені кошти віддати на по-
треби армії, але потім, зібравшись 
наживо, спільно придумали такий 
проект, який зараз є і, відповідно, 
дійшли висновку, що це буде значно 
масштабніше, — пригадує фотограф 
Андрій Яручик.

Таким чином, фотографи, можна 
сказати, вбивають двох зайців, адже 
одночасно фінансово допомагають 
армії та піднімають патріотичний 
дух волинян. Щодня охочих сфото-

графуватись на фоні жовто-блакит-
ного стяга чимало. Найчастіше при-
ходить молодь, але й чимало охочих 
зробити сімейний портрет.  Так ко-
жен потрохи розфарбовує свій світ в 
національні кольори. 

 — Точно можу стверджувати, 
що завдяки акції на сторінках со-
ціальних мереж значно побільшало 
патріотичних фотографій, — додає 
Андрій,  – Всі-всі-всі абсолютно різ-
ні. Є дуже щирі і світлі очі, які при-
носять гарний настрій, є невпевнені, 
є мудрі, і всі вони однозначно нади-
хають і допомагають вірити в хоро-
ше, не втрачене майбутнє України!

Вартість такого фото кожен ви-
значає сам і жертвує кошти у спеці-
альну скриньку. Щодня вдається зі-
брати від однієї до понад двох тисяч 
гривень. 

 — Хтось цілеспрямовано йде 
фотографуватись, але при цьому 
кидає 100, 200, 500 гривень. Хтось 
каже, що нам довіряє і просто жерт-
вує 1000 гривень і не фотографу-
ється. Але треба визнати, є такі, 
які користуються можливістю і в 
кінцевому результаті мають просто 
нові аватарки.  Ціна пожертви не 
визначена, але хотілося б, щоб всі 
розуміли, що суть не у фотографії, 
а у зборі коштів для закупівлі шоло-

мів, коліматорних прицілів та інших 
речей для військових, — зауважує 
фотограф.

За зібрані та витрачені кошти 
постійно звітують, про це мож-
на дізнатись зі сторінок проекту 
в соціальних мережах (vk.com/
foto_patriota, www.facebook.com/
fotopatriota ). Співорганізатори акції  
«Спілка власників зброї Волині»  по-
стійно контактують з військовими 
на Сході, тож знають про потреби 
бійців. Так, нещодавно було придба-
но два комплекти планок до коліма-
торних прицілів та п’ять тактичних 

рюкзаків.
Як розповіли організатори, про-

ект триватиме доти, доки не пере-
можемо. В інших українських містах 
уже теж беруться організовувати ак-
цію «Фото патріота». 

 – Уже розпочинається така ж ак-
ція у Києві, при тому діятиме вона у 
двох різних місцях. Також стартува-
ли в Ужгороді та Нетішині. З дня на 
день розпочнеться й у Львові. Один 
день фотографуватимуть патріотів і 
в нашому Волинському Любешові, –  
розповіла Ірина Мельник.
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Волинський легкоатлет побив 
особистий рекорд на змаганнях 
у Швейцарії
З 12 по 17 серпня у місті Цюрих (Швейцарія) тривав 
чемпіонат Європи з легкої атлетики.  Там національна 
збірна України завоювала п’ять нагород та посіла сьому 
сходинку в турнірній  таблиці.  У складі команди було 
й двоє волинян – Василина Вітовщик та Іван Банзерук. 
Останній посів почесне п’яте місце, встановивши осо-
бистий рекорд у спортивній ходьбі на дистанції 50 км 
(3:44.49). 

У Рівному з’являються 
патріотичні під’їзди
Вслід за патріотичними парканами, мос-
тами, дворами у Рівному намагаються ще 
якимось чином підтримати патріотичний 
дух. Відтак, у місті навіть зробили патріо-
тичним... під’їзд. Двері у під’їзді на вулиці 
Чорновола, 35-а прикрасили елементами 
вишивки.

Під час джазового 
фестивалю 
збиратимуть гроші 
військовим

Унікальну колекцію гербарію Волинському краєзнавчому музею подарував 
поляк Стефан Мацко 

«Екскурсоводи 
у відпустці» 
запрошують дітей 
на  «Побачення з 
давнім Луцьком»

Міжнародний джазовий фес-
тиваль «Art Jazz Cooperation 

2014» всьоме відбудеться у Луць-
ку 29-31 серпня. За допомогою 
фестивалю збиратимуть гроші 
для підтримки українських си-
ловиків у зоні АТО, пише ЗІК.

Цього року учасниками бла-
годійного джазового фестивалю 
будуть колективи з США, Поль-
щі, Шотландії, Франції та Укра-
їни. У рамках фестивалю також 
триватимуть благодійні акції, 
зокрема, благодійний продаж 
робіт з пленеру «Джаз на полот-
ні» та масштабний збір коштів 
на допомогу бійцям 51-ї ОУМБР. 

У Волинсько-
му краєз-

навчому музеї 
з б е р і г а є т ь с я 
унікальна ко-
лекція герба-
рію, яку зібрав 
і передав відо-
мий польський 
ботанік, палі-
нолог, еколог, 
біогеограф Сте-
фан Мацко.   28 

серпня 2014 року виповнюється 115 
років з дня народження видатного 
науковця. 

Життєвий шлях та творча ді-
яльність талановитого вченого була 
тісно пов’язана з Україною, зокре-
ма, з її чарівними куточками – Во-
линню, Рівненщиною і Поліссям.   З 
1932 по 1939 роки він жив у Луцьку, 
працював викладачем природничих 
дисциплін в державному ліцеї та 
гімназії імені Тадеуша Костюшка. 
Викладацьку роботу Стефан Мацко 
поєднував із науково-дослідною та 
громадською. Він був одним з орга-
нізаторів Волинського наукового то-
вариства, керівником його наукової 
ради та природничого відділу Луць-
кого музею. Як делегат Державної 
ради охорони природи від Волині 
Мацко проводив природоохорон-
ну роботу в краї. Він з 1932 по 1939 

роки працював завідувачем відділом 
природи. 

 Унікальна ботанічна колекція, 
яку Стефан Мацко зібрав і передав 
до Волинського краєзнавчого музею 
— результат великої копіткої праці 
вченого по вивченню флори Волині 
та Польщі. 

    Збором  гербарної колекції ви-
датний ботанік займався з 1925 по 
1938 роки на території Волинської, 
Рівненської Тернопільської облас-
тей, а також у Польщі — у Татрах і 
Бескидах. Гербарій складається з 
3385 гербарних зразків, з яких 3075 
аркушів судинних рослин, 70 мохів 
та 240 лишайників. До складу колек-

ції входять 60 видів рідкісних рос-
лин, з них 33 види занесені до нового 
видання Червоної книги України. 

   Відвідуючі найцікавіші куточ-
ки Волинської та Рівненської облас-
тей, Стефан Мацко звернув увагу на 
одну з найкрасивіших рослин нашої 
флори — азалію понтійську, яка 
також носить назву рододендрон 
жовтий. Батьківщиною її є дикі гори 
Кавказу та Малої Азії. Вчений вва-
жав, що ця рослина є неогеновим 
реліктом, і постійно турбувався про 
її охорону. З його ініціативи були 
створені перші на Поліссі резервати 
для охорони цієї рослини поблизу 
сіл Карпилівки та Сновидовичів ( 

тепер Рокитнівський район Рівнен-
ської області). 

  Колекція рослинного світу, 
зібрана Мацко, має велике науко-
ве значення. Вона дає можливість 
простежити за зміною рослинності 
Волині та Рівненщини під впливом 
інтенсивної господарської діяльнос-
ті людини, вивчати географію поши-
рення рідкісних рослин. 

«Всі мої наукові ботанічні матері-
али, які знаходяться в Луцькому му-
зеї, хай там і лишаються. Думаю, що 
так буде найкраще, з них, при мож-
ливості, скористаються волинські 
ботаніки»,  — писав Стефан Мацко 
в листі до Волинського краєзнавчого 
музею. І дійсно, його гербарій слу-
жить прекрасним методичним по-
сібником для ботаніка-початківця, 
і як взірець професіоналізму — для 
досвідченого вченого. Ним користу-
вались при написанні наукових ро-
біт співробітники Ботанічного саду 
АН України, науковці Львівського 
та Волинського східноєвропейсько-
го національних університетів.

 Професор Стефан Мацко був 
усе життя закоханий у дивовижний 
світ природи. Самовіддана органі-
заторська діяльність вченого, його 
численні праці, овіяні благородним 
полум’ям життя, завжди будуть кли-
кати, вчити нові покоління. 

Людмила ЛАНШИНА

Проект «Екскурсоводи у від-
пустці» разом із письмен-

ницею Ольгою Герасимюк за-
прошує всіх маленьких лучан на 
побачення зі столицею Волин-
ського краю – стародавнім і ві-
чно молодим Луцьком. Усі охочі 
зможуть дізнатися про героїчну 
історію, духовні скарби і свята, 
про все те, чим мешканці слав-
ного Лучеська живуть від давніх 
часів до сьогодні.

Маленьким лучанам від-
криють таємниці найцікавіших 
подій історії міста. Подорож 
розпочнеться від Луцького зам-
ку, далі буде  Братський міст і 
завершиться прогулянка на Теа-
тральному майдані. Організато-
ри обіцяють учасникам екскурсії 
цікаві легенди, загадки та вікто-
рину.

Отож усіх охочих чекають  
на Замковій площі у неділю, 24 
серпня о 15:00.

У Києві та Львові 
проведуть 
благодійні читання 
з Жаданом

23 серпня у Києві та Львові 
відбудуться ексклюзивні 

читання віршів Сергія Жадана 
і онлайн-зустріч із письменни-
ком.

У цей день Сергій Жадан 
святкуватиме свій День наро-
дження. Письменник буде на 
зв’язку Cкайпом.

Під час заходів збиратимуться 
кошти для поранених у зоні АТО.

Вхід на читання – платний, 
ціна - на розсуд слухачів.

У Києві читання пройдуть у 
кнайп-клубі «Купідон» (вулиця 
Пушкінська, 1-3/5). У Львові за-
ходом опікується галерея «Дзиґа», 
(вулиця Вірменська, 35).

Зроби патріотичне фото — допоможи армії!


