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З метою популяризації мотоци-
клетного спорту та на честь 15-ї 

річниці прийняття Конституції 
України на Волині відбудуться зма-
гання з мотокросу.

Відчайдухи на залізних конях 
їздитимуть наввипередки 28 черв-
ня у селі Гаразджа Луцького району. 
Організовує змагання мотоциклет-
ний клуб «Любарт-рейсинг».

Реєстрація учасників кросу роз-
почнеться о восьмій годині ранку. 
До участі допускаються спортсмени 
команд областей, спортивних орга-
нізацій, приватні особи, які обізнані 
з правилами проведення мотокросу 
та зобов’язуються їх чітко викону-
вати. Змагання проводитимуться у 
трьох класах.

Урочисте відкриття змагань від-
будеться о 12-й, а за 35 хвилин стар-
туватимуть перші гонщики.

Переможці отримають дипломи, 
медалі, грошові винагороди та цінні 
подарунки.
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ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ 

Через тридцять років Крим 
перетвориться на Африку 

У найближчі 50 років середньо-
річна температура в Україні 

підвищиться на два-три градуси. 
Помірний клімат може перетвори-
тися на вологий і спекотний серед-
земноморський.

Як розповіли у Центральній 
геофізичній лабораторії, на Закар-
патті можуть почастішати павод-
ки, у Криму та в передгір’ї Карпат 
варто очікувати сходження селів. 
Південну Україну заливатимуть 
дощі, а на Сході вітер ламатиме де-
рева й трощитиме будинки.

«Що тепліше стає у світі, то 
частіші й екстремальніші різно-
манітні природні катастрофи», 

— розповіла начальник відділу 
кліматології лабораторії геофізики 
Ольга Похолюк.

Безумовно, це позначиться і на 
здоров’ї українців. Найбільше від 
кліматичних змін постраждають 
гіпертоніки, адже в Україні почас-
тішають потужні антициклони.

За кліматичними умовами 
Київ стане, майже як Крим, а в 
Криму можна буде спокійно виро-
щувати банани, як в Африці. Зате 
для енергетиків потепління ма-
тиме позитивні наслідки. Цілком 
імовірно, що років через 30 можна 
буде на два-три тижні скоротити 
опалювальний сезон.

Лучани відтворюють добу Наполеона

АКТИВНІ РОЗВАГИ 

ПАМ’ЯТЬ 

На Волині наводять лад на 
польських похованнях

На Любомльщині облаштову-
ють місця історичної пам’яті 

польського народу. Зокрема, 
йдеться про захоронення побли-
зу колишніх сіл Острівки та Воля 
Острівецька, де поховані поляки, 
які загинули через українсько-
польський конфлікт у 1943 році, 
пише zaxid.net.

«До місця захоронення зро-
бимо дорогу, благоустрій — усе 
те, що має зробити цивілізована 

країна. Винятково за кошти нашої 
держави», — підкреслив голова 
Волинської облдержадміністрації 
Борис Клімчук.

Заходи проводяться на ви-
конання договору, підписаного 
обома країнами у 1992-му, про до-
бросусідство, дружні відносини та 
співробітництво щодо увічнення 
пам’яті українського та польсько-
го народів, повідомив Борис Клім-
чук.

Всесвітній фонд дикої 
природи оголосив конкурс 
короткометражок
Новий конкурс короткометражних фільмів 
«Життя. Природа. Ти. Знайди зв’язок» стартував 
20 червня під егідою Всесвітнього фонду дикої 
природи (WWF). Творці кращих коротких стрі-
чок одержать як мінімум 10 тисяч доларів при-
зових, а також шанс презентувати свої роботи 
на одному з найпопулярніших кінофестивалів 
Азії. Здавати роботи можна аж до 9 жовтня.

Прикордонники зняли 
з поїзда батька з дітьми
У пункті пропуску залізничного сполучення 
«Удрицьк», що на Рівненщині, прикордонники Луць-
кого загону не пропустили через державний кордон 
двох дітей разом із батьком. Вони їхали в потязі 
«Львів — С.-Петербург», але не мали чинних доку-
ментів на право перетину кордону. Однією з причин 
висадки батька з дітьми стало те, що перевізник 
«Львівська залізниця» перед початком міжнародного 
перевезення не перевірив у пасажира документи, 
необхідні для в’їзду в сусідню державу.

У Гаразджі 
змагатимуться 
мотоциклісти

РОЗКОПКИ 

У Шацьку археологи продовжують 
шукати літописне місто Рай 

З початком літа Шацька археоло-
гічна експедиція ДП «Волинські 

старожитності» розпочала щоріч-
ні дослідження Шацького городи-
ща в урочищі Сад на березі озера 
Люцимир. Саме тут, вважають 
археологи, знаходилося літописне 
місто Рай.

Перша ділянка цьогорічного 
розкопу порадувала цінним від-
криттям — залишками житла 
поморської культури. На жаль, 
частина споруди була знищена су-
часною водопровідною траншеєю, 
проте вогнище залишилося не-
ушкодженим.

Біля західної стіни знайдено 
багато фрагментів посуду, серед 

яких горщики (так звані кльоші), 
диски-покришки, а також цілий 
чорнолощений черпак. Останній 
датується V-IV ст. до н.е.

ВІДЗНАЧИЛИСЯ 

Острозька академія потрапила 
до Книги рекордів України 

У рамках Року української пісні, 
що зараз проходить у Націо-

нальному університеті «Острозька 
академія», спудеї вишу встанови-
ли рекорд на найбільше письмове 

вшанування історії української 
пісні, який увійшов до Книги ре-
кордів України.

Викладачі, студенти, керів-
ництво академії висловили свою 
любов до рідної пісні яскравими 
малюнками та текстами окремих 
композицій на чотирьох тисячах 
аркушів паперу. Довжина суціль-
ного ланцюга з цих листків сяг-
нула 1155 метрів. У встановленні 
рекорду взяло участь 770 осіб. 

Представник Книги рекордів 
України в Західному регіоні, за-
служений діяч мистецтв України 
Віталій Іваницький, який стежив 
за тим, аби акція була офіційно 
визнаною та привернула належну 
увагу громадськості, привітав Ост-
розьку академію з досягненням і 
нагородив її дипломом про рекорд 
у категорії «Масові заходи». 

Юлія ЯРУЧИК

Хоча мандрівки у часі є недосяжни-
ми, деякі люди все ж намагаються 
торкнутися таємниць минулого. 
Близько сімдесяти лучан час від 
часу переносяться на двісті років 
назад — у наполеонівську добу. Це 
не гра в переодягання, а справжня 
реконструкція військових подій і 
тогочасного життя.

Йдеться про учасників Луцького 
клубу любителів військової історії. 
Це люди різного віку, різних профе-
сій, поєднані любов’ю до всесвітньої 
військової історії. Протягом 2009-
2010 років учасники клубу плідно 
співпрацюють із іноземними одно-
думцями та беруть участь у європей-
ських, зокрема польських, заходах із 
відтворення військових подій доби 
Наполеона. За емоційним напру-
женням це дійство не має рівних. За 
словами однієї з учасниць клубу, ре-
конструкція приносить справжній 
«емоційний оргазм».

Згуртував луцьких реконструк-
торів Олексій Приходько, якого 
вони називають людиною-легендою 
через те, що присвятив цій справі 
близько тридцяти років. 

— Західна Україна та Польща ма-
ють спільну історію, тому наш клуб 
відтворює 2-й легіон «Вісла», яким 
командував Ян Генріх Домбровський, 
і велика кількість західних українців 
стояла під польськими знаменами, 
— розповідає координатор клубу 
Наталія Лисенко. — Ми об’єднали 
зусилля з польськими друзями: 
спільно з військово-історичним 
клубом під керівництвом Марека 
Щерського відтворюємо підрозділ 
легіону «Вісла».

Учасники клубу запевняють, що 
реконструюють події часів Наполе-
она до найменших дрібниць. Яскра-
вості, феєричності цьому дійству, 
звісно ж, надають костюми. Звичай-
но, таке видовище потребує неаби-
якої підготовки. Самій видовищній 
реконструкції передує рутинна кро-
пітка робота з книжками та музей-
ними експонатами.

— Для того, щоб відтворити 
мундир 2-го легіону «Вісла», ми по 
крупинці відпрацьовували кожну 
його деталь. Разом із польськими 
колегами проводили пошукову ро-
боту в провідних історичних музе-
ях Європи: «Музей армії» (Париж), 
«Королівський військовий музей» 
(Брюссель), «Військовий музей» (Ві-
день), музей-панорама «Бородінська 
битва» (Москва), — зазначає пані 
Наталя. 

Кожен елемент одягу — робота 
самих реконструкторів. Усе шиєть-
ся вручну. Серед любителів історії 
є майстри, які опанували навіть 
лиття ґудзиків. Пошити історич-
не вбрання доволі затратно. Повне 
спорядження бійця легіону «Вісла» 
обійдеться приблизно в дві тисячі 
доларів. Дещо простіше з жіночими 
костюмами. Деякі деталі для від-
творення тогочасного гардеробу 
учасниці клубу вишукують навіть на 
секонд-хенді. Проте й тут потрібно 
дотримуватись усталених правил: 
жодних пластмасових ґудзиків і за-
стібок, тканина й оздоба мають бути 
натуральними. 

— Особливість вбрання мар-
китантки, а саме таку роль грають 

жінки, це панталони, кілька шарів 
спідниць, корсети, — оповідає пані 
Наталя. — Взагалі, це дуже еротич-
но. Кожен, хто вдягає ці костюми, 
преображається. Жінки стають 
граційнішими, а чоловіки — імпо-
зантнішими. До слова, участь у ре-
конструкції зазвичай беруть цілими 
сім’ями, завжди чимало дітей. На 
святкових дійствах вони зобража-
ють міщан, тож і вбрані відповідно 
до епохи.

Та самих лише костюмів замало 
для справжньої реконструкції. Тому 
левову частину підготовки до висту-
пів займає вивчення історії, а це від-
відування різноманітних семінарів, 
лекцій, конференцій на міжнародні 
військово-історичні теми, участь у 
краєзнавчих заходах в Україні й Єв-
ропі. Також є тренування, на яких 
вивчають французькі команди, від-
шліфовують стройову ходу, аби 
гідно себе показати на фестивалях 
воєнно-історичної реконструкції.

Щороку таких фестивалів, при-
свячених певному бою, відбувається 
чимало. Відвідати всі, звичайно, не 
під силу. Тож учасники Клубу люби-
телів військової історії для відвідин 
обирають лише найяскравіші. Так, 

до 2015 року Міжнародною євро-
пейською федерацією історичних 
реконструкцій заплановано багато 
військово-історичних фестивалів, 
присвячених річницям різних боїв. 
Приміром, у 2011-му імпровізовані 
бої пройдуть в Іспанії, Польщі, Іта-
лії, у 2012-му відтворять битву під 
Бородіно, а в 2013-му в Бельгії від-
будеться грандіозний фестиваль на 
Ватерлоо, де скінчилася військова 
кар’єра Наполеона. 

Цьогоріч реконструктори вже 
встигли побувати в сонячній Іспанії. 
Подорож, як розповідає пані Ната-
лія, пролягала через Прагу, Женеву, 
Барселону, Сарагосу, Авіньйон, Ве-
рону та Будапешт. За 12 днів «круїзу» 
автобуси клубівців «накатали» вісім 
тисяч кілометрів. Сам же фестиваль 
відбувався в містечку Альбуєра, де 
16 травня 1811 року відзначилися 
війська Наполеона. Незважаючи на 
те, що в цьому бою Іспанія зазнала 
поразки, тут влаштували грандіозне 
дійство. Близько двох тисяч людей 
узяли участь у військовому параді та 

реконструкції бою.
— На окраїні міста організува-

ли історичний табір, де проживало 
кілька тисяч учасників, — розпові-
дає координатор клубу. — Там орга-
нізували цілі вулиці зі своїми прави-
лами. Всі три дні ми ходили одягнені 
винятково у вбрання цієї епохи. Не 
користувалися ні Інтернетом, ні мо-
більними телефонами. Коли дивиш-
ся на табір, здається, що машина 
часу відправила тебе на двісті років 
назад. Адже все до дрібниць відтво-
рює той час. Навіть посуд — глиня-
ний і ручної роботи.

Одначе без краплі українсько-
го таки не обходиться. Йдеться про 
нашу традиційну кухню. За словами 
пані Наталі, їдучи на фестивалі, лу-
чани везуть із собою ще два додат-
кових столи, бо завжди знаходяться 
охочі поласувати смачними україн-
ськими борщами та кулішем. У гості 
частіше заходять чоловіки, яким, 
крім добрих страв, припали до серця 
ще й чарівні українки.

Ольга УРИНАСучасні вояки легіону «Вісла»

Луцький клуб любителів військової історії


