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Десять побачень за один вечір 
Будні

Люди, творімо добро! 

Нещодавно представники 
ГФ «Народна самооборона 

м. Рожище» Олександр Петрук та 
Віра Шварцкоп, заручившись під-
тримкою перевізника Олександра з 
Харкова, який час від часу перебуває 
у відрядженнях в наших краях, від-
правилися на Схід, аби доправити 
необхідні продукти воякам АТО. 

Про скрутний стан і потребу в 
продуктах харчування у трьох Дні-
пропетровських шпиталях та реабі-
літаційному центрі, де перебувають 
українські військові, дізналися від 
дніпропетровських волонтерів. Тож 
волиняни, завантаживши близько 
п’яти тонн зібраних завдяки меш-
канцям Рожищенського району про-
дуктів, не вагаючись направилися 
до міста Дніпропетровська. Крім 
овочів та закруток, відвезли й зі-
брані під час акції «Подаруй солдату 
книгу» видання, так звану «духовну 

їжу». 
Відвідали активісти й переселен-

ців. За їхніми словами, від побаче-
ного були, м’яко кажучи, шоковані. 
Шестиповерховий будинок просто 
забитий людьми, переважно дітьми. 
Вони не живуть, а виживають. Дітки 
заглядають своїми оченятами ніби 
в серце, чекаючи на кусень хліба. 
Мало того, що їжа тут є дефіцитом 

та недешевим задоволенням, скажі-
мо, біляші по 18 грн, то ще й грошей 
на неї заробити ніде. Та, як відомо, 
добро в усіх відношеннях універ-
сальне, не терпить поділу на кращих 
та гірших, тому частину продуктів 
залишили й для цієї категорії людей, 
адже чужої біди не буває. 

Всім тим людям із Рожищенсько-
го краю, від яких надійшла допомо-
га, наші бійці та переселенці пере-
дають щиру вдячність. Активісти 
ГФ «Народна самооборона м. Рожи-
ще» також висловлюють подяку жи-
телям району за активність у зборі 
необхідних продуктів, а рожищен-
ському підприємцю Володимиру 
Безверхому — за надання дизпалива 
на волонтерські поїздки. 

Люди, творімо добро! Це значно 
важливіша справа, ніж кожен із нас 
може уявити. 

Ірина ВЛАСЮК 

У Луцьку розпочала роботу 
«Великодня майстерня» 
До 13 квітня майстри влаштовуватимуть різноманітні 
майстер-класи з розписування писанок, бісеропле-
тіння, ліплення з глини, валяння писанки з вовни, 
декупажу дерев’яної писанки, виготовлення виробів 
із сіна, сувенірів із фетру. В рамках проекту відбудуть-
ся зустрічі з народознавцями, етнографами, фоль-
клористами. Організаторами проекту є управління 
культури міськради, ГО «Рукотвори Волині», майстри 
народної творчості у партнерстві з міським центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Волинська область може 
пишатися своїм науковим 
потенціалом 
Протягом 2014 року 43 школярі Волині стали 
переможцями всеукраїнських олімпіад. За 
підсумками проведених олімпіад і конкурсів 
14 учням виплачують стипендії державного 
рівня: 12 учнів отримують стипендії Президен-
та України, 1 — стипендію імені Т. Г. Шевченка, 
1 — стипендію Кабінету Міністрів України. 

У Луцьку 
затримали 
зловмисників, 
які пограбували 
притулок 
для собак 

Троє зловмисників вночі про-
никли на територію кому-

нального підприємства «Ласка». 
З гаража спритники намагалися 
викрасти автомобіль ВАЗ-2110, 
однак їх помітив сторож. Аби до-
вести злочинний намір до кінця, 
злодії зв’язали його і продовжи-
ли виштовхувати машину. Проте 
завадили несприятливі погодні 
умови: автівка застрягла у боло-
ті. Щоби не йти з місця злочину 
із порожніми руками, чоловіки 
викрали дві рушниці для відлову 
собак: шприцомет та сіткомет. 

Працівники міліції тієї ж 
доби затримали осіб, причет-
них до скоєння цих правопору-
шень. Усі вони раніше судимі за 
вчинення корисливих злочинів. 
Один із співучасників скоїв зло-
чин, перебуваючи під домашнім 
арештом. Міліціянти вилучили 
викрадені речі, тож після прове-
дення всіх необхідних процесу-
альних дій їх повернуть підпри-
ємству. 

Зловмисникам загрожує до 
восьми років позбавлення волі. 

На Волині 
засудили «мінера» 
автостанції 

Захмелілий молодик в обідню 
пору доби зателефонував із 

власного мобільного телефона 
на спецлінію «102» черговому 
Ківерцівського РВ УМВС Укра-
їни у Волинській області. Хло-
пець заради розваги повідомив, 
що в приміщенні автостанції у 
Ківерцях закладена вибухівка. 
Аби убезпечити людей, право-
охоронці провели евакуацію 
всіх працівників і відвідувачів 
автостанції та прилеглих буді-
вель. Вибухівки не знайшли, на-
томість розшукали жартівника. 
За вказаним фактом відкрили 
кримінальне провадження за 
ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве 
повідомлення про загрозу без-
пеці громадян, знищення чи по-
шкодження об’єктів власності) 
Кримінального кодексу України. 
Рожищенський районний суд 
Волинської області визнав во-
линянина винним і призначив 
йому покарання — три роки по-
збавлення волі з іспитовим тер-
міном один рік. 

 ДОВІДКА

Speed dating (з англ. — «швидкі по-
бачення») виникли відносно не так 
давно — у 1998 році. Такий формат 
спілкування придумав равин Яків 
Дево із Лос-Анджелеса, щоб допо-
могти людям знайти другу поло-
винку. Вперше «швидкі побачення» 
відбулися в Беверлі-Хіллз у Pete’s 
Café. За доволі короткий період 
часу «спіддейтинг» набув популяр-
ності у всьому світі. 

У Луцьку обирали чемпіона України 
з кіокушинкайкан карате 

21 березня в місті Луцьку прой-
шов чемпіонат України ІКО 

Мацушима з кіокушинкайкан ка-
рате серед юнаків та юніорів, який 
проводиться на Волині Україн-
ською федерацією кіокушинкай-
кан карате. 

До Луцька приїхало 18 клубів 
із 10 областей України. Майже 240 
кращих спортсменів змагались у 
25 категоріях за звання чемпіона 
України. Головний суддя змагань 
— голова правління Української 
федерації кіокушинкайкан карате, 
Бранч Чіф України–Шихан Дми-
тро Волинець (5 дан). Поєдинки 
проходили на двох татамі, які об-
слуговували три команди суддів. 

Щороку тренери привозять до 
Луцька все більше підготовлених 
і кваліфікованих спортсменів. У 

результаті — жорсткі та видовищ-
ні поєдинки, важкі та виснажливі 
фінали. Декому доводилося прово-
дити по п’ять поєдинків. 

Незважаючи на таку кількість 
учасників, сам чемпіонат пройшов 
дуже швидко та в дружній атмос-
фері. Як підсумок — діти задово-
лені, тренери і представники теж. 

В обласному центрі Волині 20 бе-
резня відбулася друга зустріч у 
рамках акції «Швидкі побачення». 
Десять пар спілкувалися між собою 
з надією зустріти долю, а заразом 
і до благодійності долучились. 
Організатори «Швидких побачень» 
Ірина Баран і Віктор Марчак удруге 
спробували влаштувати особисте 
життя лучан і допомогти дітям, які 
хворі на рак. 

У кав’ярні «Друзі Forever» зібра-
лися самотні хлопці та дівчата у по-
шуках щастя. Нагадаємо, для того, 
щоб узяти участь у «Побаченні», по-
трібно було зареєструватися та зро-
бити благодійний внесок у розмірі 
не менше 50 грн (у цій сумі врахо-
вано вартість напою для учасників). 
Головна мета «Швидких побачень» 
— це передусім зібрати кошти на 
лікування хворих діток. Отримані 
гроші передають благодійному фон-
ду «Стопрак». Попереднього разу 
вдалося зібрати 1000 грн, цього — 
1115 грн. 

Як і минулого разу, на побаченні 
побувало 10 пар. На спілкування да-
вали 10 хвилин (першого разу відве-
ли по сім, але тоді дехто бідкався, що 
часу йому видалося замало), після 
цього лунав дзвіночок, учасники за-
повнювали картку вподобань і хлоп-
ці пересідали за інший стіл. Усі, хто 
взяв участь, отримали від закладу 
подарункові картки на каву. 

Як зазначили самі учасники, 
організація чудова й у них лише по-
зитивні емоції. Дехто після вечора 
залишився поділитися власними 
ідеями, як ще більше вдосконалити 
такі «побачення», та висловлював 
свої враження. 

— Організатори молодці. За-
вдяки цьому заходу ми не лише 

гарно провели час і познайомилися 
з новими людьми, а ще й змогли по-
жертвувати гроші на таку благород-
ну справу, — зазначила Катя, одна із 
учасниць. 

А от хлопці трішки нервували, 
хтось навіть подумав, що вже скін-
чилися побачення, коли лишалася 
ще одна учасниця. Як признався 
нам учасник Максим, було трішки 
страшно: «Спочатку є мандраж, по-
чуваєшся трохи сковано, соромиш-
ся, особливо нервує звук дзвіночка, 
та поступово заспокоюєшся. Вра-
ження загалом дуже класні». 

Віктор Марчак, один із організа-
торів цього заходу, розповів деталь-
ніше про «спіддейтинг по-луцьки». 

Спочатку в них із Іриною Баран 
була ідея проводити аукціон поба-
чень, проте згодом вирішили, що це 
доволі довго, й узялися за «швидкі 
побачення», які є доволі популяр-
ними у США та Європі. Вся органі-
зація забрала буквально тиждень. 
Виникали, звісно, проблеми: най-
важче було відшукати заклад, який 
би погодився їх прийняти. Учасни-
ків теж непросто знайти, адже, як 
виявилося, більшість охочих серед 
дівчат. Наприклад, першого разу за-
реєструвалося 12 дівчат і 6 хлопців. 
Довелося підшукувати кавалерів, а 
панянок, яким не вистачило місць, 
відразу зареєстрували на наступний 
раз і попередили їх про це. Також не 
врахували вікову категорію. Цього 
разу все гаразд — вік учасників про-
думаний заздалегідь. 

Незважаючи на всі недоліки (бо, 
як жартує Віктор, без них не обхо-
диться), вечір у цілому вдалий, а у 
дівчат і хлопців лишилися приємні 
враження. 

На цьому активісти не збира-
ються зупинятися і планують у по-

дальшому організувати «швидкі по-
бачення» для вікової категорії 30+ 
(таку ідею їм подала одна самотня 
жіночка). Звісно, що таких учасни-
ків знайти важче, тому Іра та Вітя 
попросили наголосити читачам, аби 
ті не соромилися приходити до них 
на «Побачення». Також у їхніх пла-
нах провести такий захід і на уні-
верситетському рівні між факульте-
тами. Найголовніше — це допомога 
для діток, проте таким чином молоді 
люди ще й зможуть поспілкувати-
ся, гарно провести час, а можливо, 
і знайти своє кохання. Поки що ор-
ганізатори орієнтуються на те, щоби 
проводити такий захід раз у місяць. 
Скільки ще таких рандеву влашту-
ють, не знають. Віктор сміється, що 
не спиняться, доки не познаходять 
другі половинки для усіх охочих. 

На запитання, чи вже вдалося 
поєднати чиїсь серця, хлопець смі-
ється, що поки рано це перевіряти: 
мало часу минуло (нагадаємо, пер-

ший «спіддейтинг» проведено 1 бе-
резня 2015 року). Каже, що ще із 
самого початку планували з Іриною 
взяти самі участь, але тоді вистачило 
учасників. Цього разу хлопців знову 
виявилося замало (посоромились, 
очевидно, прийти), тому Віктор теж 
сів за столик знайомитися із дівчата-
ми. Дехто із молодих людей тут уже 
вдруге. 

Хлопець упевнений: усі учас-
ники розуміють, що вони прийшли 
сюди насамперед заради того, аби 
врятувати чиєсь життя, тому зовсім 
не думають, що це якісь так звані 
побачення із примусу, бо за них за-
платили гроші. Якщо ж сталося таке, 
що симпатія не взаємна, а ця людина 
дуже сподобалася під час «швидких 
побачень», то можна звертатися до 
організаторів не соромлячись — 
вони спробують допомогти. 

Також Віктор поділився таєм-
ницею, що планують зробити ці ро-
мантичні зустрічі ще цікавішими, 
внісши в них певну оригінальність: 
наприклад, будуть запрошувати 
близнюків, іноземців тощо. А що 
стосується проблем, які виникають 
у процесі, то все можна вирішити. 
Якщо робиш благородну справу, сам 
Бог та ангели сприяють тобі у цьому, 
впевнений цей веселий і добродуш-
ний парубок. 

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА 

Або Як у Луцьку, шукаючи другу половинку, допомогли хворим дітям 


