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Безумства почалися!
В середині місяця наше
Київське відділення
організувало турнір під
назвою «Березневе
безумство». Правда ж назва
цікава та інтригуюча?
Ніхто крім організаторів не
здогадувався у чому ж саме
проявлятиметься це обіцяне
всім безумство. "Родзинка"
турніру зберігалась у
суворій таємниці. Зізнаюся
чесно, особисто у мене не
було жодних здогадок щодо
концепції турніру, але
очікувала я чогось
незвичайного... І я не
помилилася: раніше ніхто не
влаштовував нічого
подібного до цього! Ніколи в
жодному регіоні Україні не
проводилася подібна до цієї
подія. Ми завдяки Назару
Боярському і Кості Задої
стали першими, хто прийняв
участь у подібному заході,
що сподіваюсь, переросте у
щось більш масштабне.
Не буду довго мучити
читачів, не розкриваючи
таємничу ідею цього
турніру, а просто скажу, що
її поява була цілком
виправданою, адже багато
дебатерів не має постійного

тіммейта і часто відбувається
так, що для кожного турніру
підбирається новий напарник, з
яким раніше не доводилося
грати разом. У цьому й полягала
концепція «Березневого
безумства»: на кожну окрему
гру (раунд) створювалися нові
команди, члени яких обиралися
шляхом жеребкування. У фінал
же потрапили вісім гравців, які
набрали найбільше особистих
індивідуальних балів. Доволі
просте і водночас несподіване
рішення, чи не так?
Зрозуміло, що учасники були
трішки шоковані, адже
більшість приїхали у повному
складі команди і віддавати свого
тіммейта невідомо кому не
хотілося. Проте запал
Боярського Назара та жага до
гри взяли гору над
збентеженістю і гра
розпочалася.
Було цікаво спостерігати як
одні знайомляться з іншими,
обмінюються номерами
мобільних телефонів та
пристрасно, зі справжнім
дебатерським запалом
обговорювали свою гру,
правильність побудови
аргументації та правильність
обраної стратегії.

Я б сказала, що турнір видався
на славу! Завдяки йому усі
познайомилися з декількома
новими людьми та змогли знайти
нових друзів, що також
підтримують їх у своїй любові до
дебатів.
Гадаю, що цей турнір має великі
шанси стати популярним в
майбутньому. Адже така
концепція дозволяє не
перейматися підбором партнера
по грі, а дебатувати з тим, кого
обере Фортуна, що також лише
допомагає здобути навички
швидко спрацьовуватись з новою
людиною по команді. Хіба так не
буває в реальному житті?
Звичайно, що дуже часто саме так
і трапляється.
Проте є й ще одне, про що
хотілось би сказати. Дуже часто
ми як дебатери забуваємо про
реальність поза грою і залишаємо
наші красиві промови в
аудиторіях, де дебатували. І на
жаль, з-поміж іншого, ми
забуваємо й про те, що дебати
існують не лише для того, щоб
вигравати красиві і великі кубки, а
для того, щоб впроваджувати у
життя ті гарні ідеї, що
обговорювались.
Ліза Олексієнко
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Інтерв'ю з полтавськими дебатерками
Прямо-таки на турнірі «Березневе безумство» мені вдалося поспілкуватися з двома
милими і розумними дівчатами з Полтави – Лісіциною Аліною та Головачовою Анною. Вони
разом очолюють Дебатний клуб м. Полтави і активно займаються поширенням руху в місті.
- Рада вітати вас у
нашому гарному місті! Як
доїхали?
Аліна: О, не спали всю ніч,
лише десь о третій ночі
вирішили заснути, а вже
практично через годину
довелося прокидатися. Але
було весело: грали в
«Трилітрову банку».
- Ніколи не чула про таку
гру! Що це таке?
Аліна: суть її в тому, що
кожен учасник називає
слово, предмет якого може
вміститися у банку на три
літри на українській мові, а
хто перший скаже слово поросійськи повинен був на
найближчій зупинці вийти
на платформу і прокричати:
«Я не москаль, смерть
москалям!».
- Бачу, вам не довелося
сумувати в дорозі.
Розкажіть, будь ласка,
більше про ваш клуб,
оскільки поки що Відділення
у м. Полтава нема.
Аня: Ми поки що
створили клуб (Дебатний
клуб "Пігмаліон" – ред.), але
не на базі одного
університету, а декількох:
УМСА (медична академіяред.), ПДПУ (педагогічний
університет-ред.), НЮАУ
ім.. Ярослава Мудрого та
ПДАА (аграрна академіяред.). Найбільше учасників
з медичної академії,
педагогічного університету.
Аліна: Так, студенти з
аграрної академії
виділяються своєю
активністю, у них сам вуз

такий: дружній, їм усім
цікаво, вони готові
приймати участь практично
в усіх заходах, що будуть їм
цікаві.
Аня: Але, на жаль, поки
що остаточно не
встановлений зв'язок з
юридичною академією. У
його адміністрації свій
підхід щодо проведення
заходів і участі в них.
- Розкажіть більше про
організацію самого клубу,
як воно відбувалося, з чого
почали?
Аліна: Фактично, ми
існуємо з грудня 2008 року,
якраз приблизно в той час
ми провели показову гру в
медичній академії, в якій
приймали участь і команди
з Дніпропетровська. Також
вже розроблено Положення,
над яким працювала комісія
складом у двадцять людей.
- Ви самі займалися
розробкою Положення,
звідки такі навички?
Аня: По-перше, я
навчаюся на юриста і тому
маю уявлення як це
робиться, до того ж ми
спиралися на Типове
Положення ВМГО
«Дебатна Академія». В
принципі, це було
нескладно.
- Ви серйозно підійшли
до справи. Чи є вже
партнери,
співорганізатори?
Аліна: Так, ми ведемо
активну співпрацю з
студентською радою
м. Полтави, зокрема, з

Екологічним центром у їх
складі, Асоціацією
правників України і іншими
цікавими організаціями.
Аня: Хочеться ще
розказати про наше ноухау: в нашому клубі будуть
видаватися клубні картки.
Вони використовуватимуться для
голосування на
Конференції клубу. Також
картки мають декілька
рівнів: VIP, Золотий,
Срібний і звичайні.
- А які можливості
будуть надавати
привілейовані картки своїм
власникам?
Аня: По-перше, це
статус. Я вважаю це є
значним мотиваційним
фактором, а також певні
пільги, наприклад,
власникам звичайних
карток не буде надаватися
право голосу на
Конференції.
- А яким чином можна
отримати Золоту картку?
Аліна: У кожного
дебатера буде власний
рейтинг, рівень якого
зростатиме в залежності від
кількості турнірів та ігор, в
який її власник приймав
участь, тобто основа
рейтингу – формула
активності.
- Від щирого серця
бажаю вам успіху у
розбудові клубу, я впевнена,
у вас все вийде!
Аліна: Дякую, ми на це
сподіваємось!
Бесіду вела Ліза Олексієнко
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Жарти з усього світу
виділялися не тільки римляни,
а й ірландці. Проте, на відміну
Марафон неймовірних
весняних свят продовжується: і від перших, останні жартували
з нагоди святкування Нового
ось на зміну ніжному та
року. Ірландські саги
романтичному 8 березня
приходить дотепне та кмітливе розповідають, що звичай
розігрувати оточуючих 1
1 квітня. І хоча цей день не
квітня було покладено богами
увійшов ні в
на згадку про Скадею, доньку
один
Тіасса.
календар, все
3. Франція
ж таки його з
повним
Згідно цієї версії звичай
жартувати на 1 квітня
правом
пов’язаний безпосередньо з
можна
переносом дати нового року.
назвати міжнародним святом.
А ви наївні думали, що ми одні До другої половини XVI
такі оригінальні? Виявляється , століття європейський новий
рік зустрічали 1 квітня,
що бажання поглузувати з
пізніше, французький король
ближнього свого є властивим
Карл IX видав наказ, згідно
не лише для українців!
якому новий рік стали
Поклеїти дурня і потішитися
офіційно святкувати 1 січня,
від цього процесу люблять
але багато підлеглих не хотіли
також у Росії, Німеччині,
відмовлятися від улюбленої
Англії, Франції та навіть на
традиції і
Сході.
продовжували
Цікаво дізнатися звідки ж
святкувати 1
взялася така дивина? Мушу вас
квітня, за що й
розчарувати, єдиної визнаної
історії свята не існує,
отримали назву
«першонатомість можу запропонувати
квітневих
декілька на мій
дурнів». Ці бідолахи й стали
погляд найбільш
правдоподібних
першими жертвами
французьких дотепників.
версій (якщо такі
Не ми перші, не ми й
можуть бути
останні, хто намагається
напередодні
квітневого свята).
вразити світ своїм влучним
жартом. Тож далі я б хотіла
1. Стародавній Рим
представити розіграші, варті
Саме тут всередині лютого
вашої уваги.
відмічали свято дурнів.
Пальму першості чесно
Римляни розігрували один
заслужила телекомпанія Бі Бі
одного не просто так, а щоб
Сі зі своїм повідомленням про
здобути прихильність бога
сміху.
2. Ірландія
Існує припущення, що в
давнину дотепністю

небувалий врожай
макаронів у Швейцарії. На
фоні кадрів, що яскраво
демонстрували роботу селян,
сумлінно збираючих на полі
варені макарони, голос
ведучого повідомив глядачам
про своєрідний прорив у
сільському господарстві –
однакову довжину макаронів,
яка була досягнена завдяки
поєднанню зусиль кращих
селекціонерів. Редакція
отримала багато листів
відгуків: хтось дивувався, що
макарони ростуть вертикально,
а не горизонтально, хтось
попросив вислати саженці, та
лиш деякі висловили
розгубленість, адже до цього
часу вони були впевнені, що
макарони виготовляють з
борошна.
У радянському союзі теж
вирішили не відставати від
західного колеги та
опублікували у квітневому
номері «Комсомолки» замітку
про мамонта, що нібито був
виявлений на Чукотці, ожив у
теплі та залишився у
московському зоопарку.
На жаль, вчителька, яка
прилетіла із Сибіру з групою
учнів, щоб побачити на власні
очі наукову сенсацію не
зрозуміла тонкого почуття
гумору редакції та влаштувала
скандал адміністрації
зоопарку.
Відчайдушна гумористка,
Світлана Роганова
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Дебатний гороскоп
Овен
Вітаємо наших іменинників! Прилив весняної
енергії, нових сил та безмежного оптимізму
розшире діапазон вашого впливу на оточуючих.
Залишається лише поспівчувати суддям,
напевно, важко буде бути об’єктивним перед
таким моральним штурмом.

Телець
Для вас настав час викриття. Всі «підтасовані»
статистичні та інші дані, що ви наводитимете у
своїх промовах будуть викриті суддями. Тож
сідайте за книги, шукайте в Інтернеті, читайте
газети – самопідготовка: ось, що вам зараз
потрібно!

Близнюки
Ви прямо таки зі швидкістю світла генеруєте
геніальні ідеї, на жаль, без колективної
підтримки їх неможливо реалізувати. Щоб
запобігти такій ситуації, зірки наполегливо
радять вам знайти контакт зі своїм тіммейтом.

Раки
Будьте обережні! У вас можуть загостритися
проблеми з тіммейтом, який буде страждати від
того, що ви його недооцінюєте. Зробіть крок на
зустріч, визнайте його авторитет і отримаєте у
нагороду приємну творчу атмосферу.

Лев
Місяць обіцяє бути продуктивним у плані
спілкування. На вас чекають незаплановані
подорожі на дебатні турніри, знайомства з
цікавими людьми. Проте варто не забувати про
свій організм, який на відміну від вас може не
бути у захваті від життя у стилі «нон стоп».

Діва
Настав час радикальних змін. Старі стосунки з
вашим тіммейтом вичерпали себе, у вас є два
виходи: або ви якісно відновлюєте ці відносини
з урахуванням минулих недоліків або будете
змушені розірвати їх. Залишаєтеся побажати
вам лиш мужності у цьому не легкому виборі.

Терези
Ви станете перед фактом вибору з двох
варіантів, однакових за своїми перевагами. У
цьому випадку важко буде знайти правильне
рішення аналітичним шляхом. Тож
покладайтеся на свою інтуїцію та тіммейта,
вони стануть для вас найкращими радниками.

Скорпіон
Впродовж всього місяця ви будете шукати хоч
краплю особистої свободи у морі невідкладних
справ, та, на жаль, ваші зусилля будуть
марними. Занадто пізно відмовлятися від
запланованого, тож наберіть повітря у легені і з
ентузіазмом беріться за справу, і нехай думка
про винагороду підтримує ваш бойовий дух.

Стрілець
Цей місяць пройде під девізом «Лише
кохання». Ви так будете захоплені стрімко
змінюючимися подіями на любовному фронті,
що забудете про всі інші складові свого життя.
Пам’ятайте, що у всьому необхідно
дотримуватися гармонії.

Козеріг
Зірки радять вам приділити особливу увагу
своїм батькам, впродовж всього свого життя
вони оточували вас любов'ю та піклуванням.
Настала ваша черга довести, наскільки
важливими вони є для вас.

Водолій
Раптом у вас виникне лавина з незапланованих
переговорів, зустрічей та інших важливих
справ. Тож не залишайте без уваги цей
інформаційний терор, ви зможете дати йому
раду. Тільки не впадайте в апатію. Бувають у
житті такі моменти, які треба пережити.

Риби
В цьому місяці вас буде турбувати лише одне
питання «Де взяти гроші, щоб поїхати на
турнір?» І хоча зірки посприяють збільшенню
ваших доходів, все ж таки ми б радили вам не
розмірковувати так меркантильно. Пам’ятайте,
гроші - лише засіб, а не ціль нашого існування.
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