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Коли почала терпнути друга нога, вона
почала соватись у кріслі. «От же ж
«комфортабєльний ахтобус», – подумала вона. –
Добре, хоч місця вдосталь – поряд нікого немає,
і, сподіваюся, не буде…» Пройшло кілька годин
з того моменту, як вона розпрощалася з
рідними, зняла пальто і дивилась червоними
очима на ліси Київської області. А в них зараз
перший раунд. Ото треба було їй саме сьогодні
від’їжджати, пропускаючи ТАКЕ дійство, свій
вистражданий, вибіганий, але улюблений
проект «Kyiv Open», та ще й так далеко й так
надовго… Знову забриніли сльози на очах –
вона їде туди, де такого немає, де її не чекають
такі друзі, а тим паче такі заходи… Звичайно,
хто знає, може там теж є дебати і можна буде
відволіктися від суму… Вона ж не в Сибір
зібралася. Хоча, деякі казали, що «запроданкам
дорога до Сибіру». Самі такі!
Намагаючись готувати, відволікалася від
суму. Головне, щоб якнайменше людей знали,
що вона тепер це вміє. А що робити, мами нема,
бабусі нема, тим паче «дебатного» офісу нема,
де якщо не підгодують, то чаєм точно напоять…
Доводилося навіть лягати спати раніше. Коли
таке було?! Щоб о дев’ятій вже нічого було
робити.
Європа. Така спокійна, розвинена спільнота,
яка нікуди не поспішає, завжди чемна й
поважна. Принаймні, ця, Центральна. Про
Південну так важко сказати, вони ближче до
дикої Африки. Вона гуляла вуличками
невеличкого містечка. Хотілось сказати «свого
невеличкого містечка», але якось, не те. Не
може бути «своє містечко» і без дебатів.
Лише уявіть собі! Другий за кількістю
студентів університет Австрії, центр Штирії, а
дебатного клубу не має! Неподобство! Вона
була готова йти до ректора, чи віце-ректора,
щоб виправляти таку майже фатальну помилку
керівництва. Клята капіталістична система

попиту й пропозиції має стільки пропозицій,
що надає перевагу попиту. Демократи… Вона
вам
покаже
демократичну
дискусію,
подивимось, на що ви здібні…
А поки що треба хоч планами на
недалеке
майбутнє
пом’якшити
свою
«ломку» без дебатів. Бо вже набридло читати
анонси на заходи власної організації й
ковтати слинки…
Далі буде…
Щиро ваша і повністю своя,
Шиманська Кіра
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«Старі друзі – що може бути
краще?!»
...Рівень майстерності команд перевершив
усі мої очікування! Дуже цікавий фінал, куди
несподівано не потрапили фаворити –
«Їжачки».
...Неординарні теми (дякувати Кені).
...Люксові умови проживання...
…І такий собі клубець з інтригуючою
назвою «Жара».
...Так-так, усі вже здогадались - Харків,
«Перша столиця».
…«Самі для себе зробили турнір» –
невдоволена репліка «Їжачка», але в його
словах є зміст, адже всі кубки залишились у
Харкові, у тому ж ХНУРЕ.
…Особисто я не проти. Але були і не
задоволені суддівством команди, які, навіть не
залишились повболівати на фінал. Загалом
враження просто супер: провести час зі
старими друзями, що може бути краще?!
Шиманська Ксенія

«Корисно і пізнавально»
«Перша столиця» був першим турніром для
нашої молодої команди «Герої Дніпра». Було
дуже захопливо грати три раунди на день,
причому резолюції були настільки цікавими,
що ми дійсно отримали задоволення!
Харків зустрів нас привітно в особі Антона
Штефана на вокзалі, але дебати зайняли
більшу частину нашого часу, отже, оцінити всі
красоти Харкова нам не вдалось, але то є
стимул для того, щоб приїхати ще раз!
Справжній кайф ми отримали від того, як
грають інші досвідчені дебатери. Це було дуже
корисним і пізнавальним, бо побачили, чого
нам не вистачає і куди нам прямувати.
Організація турніру була чудовою, за що
велика подяка всім, хто долучився до його
проведення!
Будемо
сподіватись,
що
наступного року приїдемо ще раз на «Першу
столицю»!
Меметова Айше

«Незабутні спогади»
Кінець
жовтня ознаменував грандіозну
подію - Перший Щорічний Всеукраїнський
Дебатний Турнір «Перша Столиця» в Харкові:
тепер в дебатерів є на одну можливість більше
пограти
на
турнірі
республіканського
масштабу.
Дякуємо Оргкомітету за гідно створені
умови для проведення турніру та для
дебатування: ми мали змогу гарно відпочити
та повеселитись, зручні аудиторії, резолюції
були нестандартні, смачна їжа, частково було
забезпечене колегіальне суддівство, високий
рівень гри у більшості дебатерів. Незабутніми
залишилися:
блискавичний
на
гумор,
фантазію, неординарність (з боку 1 Уряду
«Їжачки») та конструктив, достовірність (з
боку 1 Опозиції «Спасибі нашим мамам»)
півфінал; спілкування з легендарною Кенею;
гордість за київську новостворену команду з
досвідчених дебатерів - Маші Кравчук та
Назара Боярського, які гідно вийшли у фінал;
як Харків взяв не очікуваною всіма кількістю,
а якістю, мабуть, тому й переміг; обмін
досвідом між суддями та гравцями з різних
регіонів; та безліч інших моментів.
Першочергово важливо, щоб на турнірі
дебатер не «кльово потусувався» (хоча це теж
потрібно), а те, щоб він розвивав свої вміння,
отримував нові знання, ставав сильною
особистістю; ВДТ «Перша Столиця» став ще
одним з плеяди тих турнірів, що враховують ці
два протилежних напрямки мотивації й
фокусуються на вірних цінностях. Залишилося
побажати
Оргкомітету
наснаги
на
вдосконалення Турніру та для підняття його
ще на вищий рівень, а нашим читачам
щиросердно порадити взяти участь у ВДТ
«Перша Столиця» наступного року.
Наставна Анна
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Після закінчення Школи молодого дебатера,
ми попросили безпосередніх учасників заходу
поділитися з редколегією та нашими читачами
своїми враженнями, емоціями, пропозиціями:
Дубовик
Юля:
Сьогоднішня
Школа
показала, що дійсно є до чого прагнути,
хочеться й наділі вдосконалюватися у цьому
напрямі.
Жукова Анна: Все пройшло на високому
рівні. Дебати мало того, що розвивають такі
корисні навички як логічне мислення,
риторичні вміння, ще й захоплюють зі сторони
емоцій. У майбутньому обов’язково буду
брати участь у подібних заходах.

Початок жовтня у ВМГО «Дебатна
Академія» ознаменувався вирієм активних
заходів. Одним з першим стала Школа
молодого дебатера, що відбулася у Київському
національному університеті внутрішніх справ.
Приємно вразила кількість учасників
заходу, - аж 50 осіб, при чому були присутні
представники всіх структурних підрозділів, які
складають небагато-немало 10 інститутів
даного університету.
Спочатку на хлопців та дівчат чекала ввідна
частина до чарівного світу дебатів, яку провела
Ірина Пономаренко, а потім тренінгова
частина від Президента Київського відділення
ВМГО
«Дебатна
Академія»
Назарія
Боярського. Після роз’яснення правил такі
досвідчені дебатери як Руденко Сергій,
Роганова Світлана, Потапенко Юрій та
Шиманська
Ксенія
разом
з
чотирма
учасниками Школи продемонстрували якісну
показово-навчальну гру. Натхнені яскравим
прикладом початківці виявили бажання також
спробувати себе в дебатах та зіграли вже
самі☺

Грязний Антон: А мене вразило саме
відчуття командної гри в дебатах, коли ти з
партнером працюєш на однин результат. Окрім
того дебати - це можливість висловитися і бути
почутим.
Беленок Паша: У мене після гри
залишилися лише позитивні враження. Радує,
що є така організація, яка робить значний
внесок у розвиток молоді і дає знання, що
можна застосувати на практиці.
Кирилюк Женя: А для мене було важливим
саме відчуття завоювання уваги аудиторії.
Приємно, що мені це вдалося.
Кукос Женя: Організація заходу була на
високому рівні, так що дебати відбулися на
оцінку «відмінно»! Школа довела, що є люди
які дійсно мають бажання дебатувати, є теми,
які дійсно варто порушувати, тож маю надію,
що це перший, проте далеко не останній наш
захід спільно з Дебатною Академією.
На завершення хочеться сказати, що ВМГО
«Дебатна Академія» також має надію, що
співпраця з КНУВС буде розвиватися і
попереду нас чекає ще багато спільних
яскравих проектів!
Показувала курсантам дебати
Роганова Світлана
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Овен (21.03 - 20.04)
Активне особисте життя може перешкодити
вашим перспективам в дебатах. Багато чого
буде залежати від вашої особистої ініціативи.
Головне, щоб таку ініціативність правильно
сприйняв ваш тіммейт.

Телець

(21.04 - 20.05)

Вас захопить вирій нових знайомств та цікавих
зустрічей, які мимоволі переростатимуть у
романтичні події. Тож залишається лиш
позаздрити вашому ліричному настрою та
творчому натхненню.

Близнюки (21.05 - 21.06)
Ви все частіше будете замислюватися над
питаннями сенсу життя, призначення людини
в світі. Можливо вам прийде думка про
поповнення родини. Зірки вам радять
присвятити себе буденним справам.

Раки (22.06 - 22.07)
Раків же на відміну від Близнюків будуть
турбувати більш практичні речі: жага до
грошей змусить їх приділяти роботі більше
часу. Не забувайте у цій гонці про рідних та
близьких людей, їм вас дійсно не вистачає.

Лев (23.07 - 23.08)

Терези (24.09 - 23.10)
У листопаді ви заробите навіть більше грошей
ніж бажали: або ваші бажання занадто скромні,
або майже всім багатіям дивом вдається
народитися під знаком Терезів.

Скорпіон (24.10 - 22.11)
Скорпіони займають позицію очікування у
хаосі кризи, епідемії і осінньої депресії. Цей
місяць буде невеличким відпочинком після
занадто насиченого жовтня.

Стрілець (23.11 - 21.12)
Вас чекає крутий поворот долі. Присвятіть
більше часу собі, проаналізуйте останні роки
свого життя, розробіть план щодо того, щоб ви
хотіли змінити, а щоб залишити.

Козеріг (22.12 - 20.01)
Вашим друзям і знайомим буде здаватися, що
вам неймовірно щастить цього місяця. І лише
ви усвідомлюєте, що удача – результат
сумлінної праці і неймовірних старань у
минулому.

Водолій (21.01 - 18.02)

Вашій активності у листопаді можна
позаздрити. Все за щоб ви не бралися, буде
вдаватися ніби по змаху чарівної палички. Тож
вперед за перемогами на дебатний ринг.

Ви
будете
сприймати
оточуючих як
конкурентів, які претендують на ваш «кусень
пирога». Таке ставлення може відчутно
зіпсувати стосунки із друзями та близькими.

Діва (24.08 - 23.09)

Риби (19.02 - 20.03)

У дів прокинеться нестримне бажання з
головною пірнути у громадську діяльність,
адже під час карантину можна зробити багато
суспільно-корисних заходів. Тож побажаємо
вам сил та енергії на дебатному поприщі.

Вас охопить жага до подорожей. Це допоможе
відволіктись від існуючих проблем та відкрити
багато цікавого та надзвичайного для
особистого розвитку.☺

Над бюлетенем працювали:
Назарій Боярський: м.т. 097-925-888-1,
e-mail: n.boyarskiy@gmail.com
Дмитро Стретович: м.т. 068-803-24-97,
e-mail: Str_ukrainian@mail.ru

Світлана Роганова: м.т. 063-436-38-62,
e-mail: roganova90@mail.ru
Кіра Шиманська:
e-mail: kira.shima@gmail.com
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