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Від щирого серця вітаємо всіх
дебатерів з Новим роком і Різдвом
Христовим!
Ці свята є традиційно улюбленими для
українців, для всього християнського
світу. 3 ними ми пов’язуємо наші
сподівання на краще життя, покладаємо
надії, загадуємо найпотаємніші бажання.
Щиро сподіваємось, що наступний рік
стане для України, для кожного з нас
роком здійснення усіх мрій та побажань,
часом реалізації великих змін, які
визначать майбутнє нашої країни на
багато десятиліть вперед. Нехай вeceлi
свята, ступивши на пopiг Вашої оселі,
принесуть разом iз дзвiнкoю колядою
міцне здоров’я, силу духу, злагоду i
достаток. Щоб наснажені віншуваннями i
сповненні енергією, Ви утверджували
добро, множили радість!
Редакція «Дебати по-київськи»

З новим роком, браття милі,
В новім щастю, в новій силі
Радісно вітаю вас
І бажаю, щоб в здоров'ю,
В мирі, з братньою любов'ю
Відтепер ішов вам час.

І бажаю, щоб ми згідно,
Сміло, свідомо, свобідно
Йшли до спільної мети:
В своїй хаті жить по-свому,
Не коритися нікому,
Лад найкращий завести.

І бажаю, щоб трудяще
Те життя вам якнайкраще
Без біди минало всім,
Щоб думками ви міцніли,
Багатіли, не бідніли,
Щоб веселий був ваш дім.

Сим бажанням вас вітаю
І по давньому звичаю
Повну чарку догори!
Щирій праці Бог поможе.
Дай нам Боже все, що гоже!
Що не гоже - чорт бери!
Іван Франко
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Знаєте, бувають у житті такі моменти, коли
ти відчуваєш себе частинкою чогось більш
масштабнішого, глобального і відчуваєш
неймовірну радість з того, що у великій гарній
справі є нехай невеликий, проте твій особистий
внесок. Приблизно таке відчуття охопило
дебатерів, які були присутні 02 грудня у
нічному клубі «Disco Radio Hall», де відбулася
урочиста
церемонія
нагородження
«Молодіжного рейтингу року 2009» та тих, хто
слідкував за новинами он-лайн J.
За умовами Рейтингу
кожен
охочий
міг
заповнити
анкету
та
обрати
власних
претендентів на першість
у
молодіжному
русі.
Протягом
місяця
голосування
було
отримано близько 1000
анкет з більшості регіонів
України. За право бути
кращими боролися понад
200
претендентів
у
різноманітних
молодіжних напрямках.
Серед великої кількості
претендентів
було
обрано
декілька
представників кожної з номінацій, які отримали
найбільшу підтримку під час голосування
студентів.
Приємним здивуванням стали вже перші
результати
проекту
для
ВМГО
ДебатнаАкадемія. Адже у трійку кращих
увійшли аж 16 номінантів від організації:
Святослав Вакарчук, Пєвнєв Дмитро, Пономар
Олексій, Данканіч Олена, Леся Оробець,
Олександр
Солонтай,
Штефан
Антон,
Боярський
Назарій;
Третій
Щорічний
Всеукраїнський Дебатний Турнір "Серце
Києва", Дніпропетровська Дебатна Ліга, ВМГО
«Дебатна Академія», Літня Дебатна Школа у м.
Бердянську, Риторичний клуб "Майстер Слова";
debate.org.ua; Щомісячний бюлетень "Дебати
по-київськи".

Антон
Штефан
(Член
Президії
Харківського Відділення ВМГО «Дебатна
Академія») переміг у номінації «Молодий
депутат селищної ради -2009»;
Риторичний клуб «Майстер слова»
(проект Київського відділення ВМГО
«Дебатна Академія») переміг у номінації
«Місцевий тренінговий проект для молоді –
2009»;
Бюлетень «Дебати по-київськи» (проект
Київського
Відділення
ВМГО
«Дебатна
Академія»)
переміг
у
номінації
«Молодіжний
журнал-2009».
Та головний сюрприз чекав
на нас попереду, коли
ВМГО Дебатна Академія
стала
переможцем
у
номінації "Всеукраїнська
молодіжна
громадська
організація
2009"!!!
(Нагадаємо, що Дебатна
Академія
вже
ставала
кращою
новоствореною
організацією у 2007 році)
Хочеться подякувати за ці здобутки та
перемоги кожному дебатеру, якому було
небайдуже до долі своєї організації, який,
зрозумівши важливість моменту, підтримав
Дебатну Академію. На щастя, для Дебатної
Академії таких виявилося немало. Такий
яскравий приклад фідбеку свідчить про те,
що організація функціонує, розвивається і є
дійсно корисною для суспільства.
Плекаємо надію, що це наша далеко не
остання перемога, адже дебатери - кращі, і ми
зможемо це довести всьому світу!
Відвідала Рейтинг
Роганова Світлана

А перемогу ми здобули у п’яти номінаціях:
Леся Оробець (Член Піклувальної Ради
ВМГО «Дебатна Академія») перемогла у
номінації «Молодий народний депутат -2009»;
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Ось і закінчився наш дебатний семестр, але
життя триває, люди посміхаються, події
плануються! Нарешті ми бачимо справжню
зиму та навіяні новорічні мотиви. Одне з
найкращих занять наприкінці календарного
року – спогади. Тому давайте згадаємо наш
початок і завершення семестру.
Активна дебатна діяльність розпочалася з II
Дебатної Школи, що проходила у «КиєвоМогилянській Академії» в останні вихідні
вересня, тобто 26-27 числа. Цей захід був
покликаний залучити нових фрешів у дебатний
світ, та поглибити знання й навички вже
досвідчених дебатерів. Організаторами проекту
були Айше Меметова, Сергій Молчанов та
Андрій Яромій. Тренером обидва дні Школи був
Президент Київського відділення ВМГО
«Дебатна Академія» Назарій Боярський, який
зробив все можливе для нашого захоплення
дебатами
та
підняття
творчого ентузіазму.
Ну, а далі пішли трудові
будні! Чудові, щасливі будні.
Кожне засідання Дебатного
Клубу відзначалося цікавими
думками, новими поглядами
та, звичайно ж, таким
бажаним спілкуванням з
однодумцями.
Хотілося б окремо розповісти про засідання,
на якому дуже успішно пройшли перші фандебати після Школи. Резолюція була «ЦП
депортує Леоніда Черновецького на Марс».
Свою позицію Уряд захищав аргументами щодо
спотворення
іміджу
міста,
ускладнення
розмноження білочок (як наслідок люди не
можуть вживати їх як делікатес, бо білок
замало), бажання самого пана мера потрапити
на батьківщину та варіант правління світом
студентами
Могилянки
після
усунення
головного конкурента;) Одним з найвагоміших
було зауваження, що нам якраз потрібні
добровольці задля дослідження Червоної
планети. Опозиція заперечувала тим, що
Черновецький занадто цінний кадр, щоб
викидати його у космос (спочатку ми маємо
провести дослідження на Землі), а білки були
відкинуті тим, що брак горіхів для зростаючої
кількості тваринок змусить їх нападати на собак
або людей, а сама організація депортації займе
забагато фінансових ресурсів та часу. Також

було сказано про загрозу виходу бабусь на
Майдан, коли пана мера не стане. Дебати
пройшли весело, доброзичливо та дуже
шумно!
Але проведення щотижневих засідань то
не є єдиною діяльністю членів Клубу – ми
також проводимо разом дозвілля. Вже
заплановані такі заходи, як поїздка в Одесу та
виїзд на природу, коли потеплішає. Також на
початку грудня члени Дебатного Клубу разом
чудово провели час на катку – гарний настрій
був не меншим, ніж на засіданнях. Одначе
повертатися пішки з Більшовика на
Куренівку через застій транспорту було не
так захоплююче, але весело :)
Дебатний семестр завершився тренінгом,
що його провів всім знайомий Назарій
Боярський. На засіданні роз’яснювались різні
стратегії
нападу
на
аргументи – чесні, але сильні
види
відбиття
основних
опорних точок опонента.
Тренінг завершився дуже
теплою перервою на каву, на
якій всі охоче ділилися
новинами,
а
Назарій
презентував
членам
Дебатного
Клубу
свій
посібник «Легкий старт для
дебатера»,
що
містить
легкозрозумілу структуровану інформацію
про те, що таке дебати і як у них грати. Щоб
показати свою повагу та дружність до пана
Боярського, могилянські дебатери відзначили
це символічним подарунком та жартівливим,
але
з
дуже
серйозними
намірами,
сертифікатом, що освітлював Назара, як
почесного
тренера
Дебатного
Клубу
Могилянки :)
Ось це і все. Як висновок можна
зазначити, що багатьом вдалося знайти для
себе новий та цікавий вид проведення
дозвілля, й що жодне засідання я, автор цієї
статті, не покидала без широченної
посмішки, через яку зникав весь зимній
холод, а сніжинки ставали найкращими
друзями :) До нових зустрічей вже після
Нового Року! Найвеселіших та найщиріших
Вам свят!
Сумлінно ходить на засідання клубу
Валерка Веселка (Авраменко Валерія)
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Редакція інформаційного бюлетеня «Дебати по-київськи» розпочинає публікацію серії
матеріалів про дебатний рух України. У кожному наступному номері ми будемо розповідати
Вам історію та сучасний стан дебатів у певному регіоні. У січневому випуску бюлетеня
читайте про Івано-Франківське відділення. А розпочати даний проект ми вирішили зі статті
людини, без якої важко уявити дебатний рух України, Президента ВМГО «Дебатна Академія»–
Олександри Матвійчук
Падіння тоталітарного радянського режиму
та здобуття Україною незалежності, здається,
мали б створити умови для швидкого розквіту
свободи слова та думки, вільного волевиявлення
на виборах, розвитку ринкових економічних
відносин та формуванню демократичної і
правової держави. Але виявилося, що
суспільство до цього не готове. Люди, які багато
років перебували під репресивним тиском
«єдиного правильного курса», несли цей курс як
істину в останній інстанції у собі, хоча в житті і
прикидалися вільними. У серці та свідомості ті
“беззаперечні догми” виробили межі куцої
безкрилої думки.
Стало цілком очевидним, що поки не
зміниться свідомість пострадянської людини,
неможливі жодні демократичні перетворення.
Адже усі правові та економічні механізми не
працюють самі по собі, усіх їх приводить в рух
людина. Тоді стратегічним напрямом було
обрано реформи в галузі освіти з метою
виховання та розвитку молодого покоління з
нехарактерним для пострадянської людини
критичним мисленням.
Цю функцію взяла на себе інтерактивноосвітня технологія – дебати, яка з’явилася в
Україні у 1994 році під егідою Фонду
Відкритого суспільства. Метою програми
«Дебати» проголошувалося розвиток активного,
вільного, відкритого і критичного обміну
ідеями. Програма мала об’єднати молодих
людей незалежно від їх спеціальностей, щоб у
кожній сфері суспільного життя з’явилися люди
із якісно новим типом критичного мислення та
високою позитивною мотивацією до постійного
навчання та розвитку. Дебати були покликані
створити платформу для обговорення гострих
суперечливих
проблем
у
атмосфері
взаємоповаги
за
допомогою
змістовної
аргументації.
Програма «Дебати» фінансувалася Фондом
до 2001 року та мала значні результати. Було
створено сім регіональних дебатних центрів у
різних
містах
України,
проводилися
всеукраїнські та міжнародні турніри і школи, на

телеканалі «Гравіс» була започаткована
постійна програма теледебатів, ціла плеяда
школярів у різних регіонах України пройшла
через цю програму.
І
раптом
фінансування
програми
припинилося… І виявилося, що насправді
ніякого дебатного руху не існувало. За кілька
років згорнули або змінили свою основну
діяльність
дебатні
центри,
перестали
проводитися школи та турніри, до 2006 року
в Україні не залишилося жодного постійно
діючого дебатного клубу.
І хоча історія вчить, що вона нічого не
вчить, той хто її не знає, змушений її
повторити. Підтвердилися прописні істини,
що ідея вічна, а фінансовий базис нетривкий;
що будь-який рух існує тільки як синергія
об’єднаних зусиль та повинен мати
організовану форму. І те, що кожна мрія
дається із силами для її здійснення, але для
цього доводиться багато працювати.
У вересні 2006 році троє студентів
(Костянтин Задоя, Анна Овчар та Олександра
Матвійчук), які грали в дебати ще будучи
школярами,
розробили
та
поширили
«Маніфест про кризу в дебатному русі». У
цьому документі вперше була проголошена
ідея створення у всеукраїнському масштабі
громадської
молодіжної
організації,
створеної на основі індивідуального членства
усіх дебатерів України, покликаної відродити
та розвивати дебатний рух.
“Ми віримо, що негативні тенденції
українських дебатів ще можуть бути
зупинені, ми впевнені в тому, що зміни на
краще не відбудуться без нашого бажання,
ми переконані, що дебати в Україні – це не
випадкове явище, приречене піти у небуття, а
тому закликаємо усіх українських дебатерів
підтримати
нашу
пропозицію»,
так
закінчувався текст маніфесту.
Восени 2006 році ми переконалися, що
якщо ти робиш добру справу, то тобі на
допомогу прийдуть навіть незнайомі тобі
люди, тобі сприятимуть процеси та явища, на
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твою користь будуть грати звичайні збіги та
обставини, навіть якщо ти про це не знатимеш.
Як інакше пояснити той факт, що Організація з
безпеки і співробітництва в Європі відповіла
Антону Дворенкову, що таки вирішила
підтримати проведення заходу, наразі відомого
як щорічний всеукраїнський дебатний турнір
«Серце Києва»? У рамках цього турніру і було
заплановано
проведення
Всеукраїнського
дебатного Форуму, на якому мала вирішуватися
майбутня доля дебатного руху України.
І тут, звичайно, хотілося б написати, що в
листопаді 2006 році на Форумі дебатна
спільнота України виявила готовність до
активної роботи та створення громадської
молодіжної організації. Але
це було б
неправдою. Більшість делегатів Форуму
вирішили підтримати ідею «морально», а от
бажання ідею «зробити» і втілити проявити не
поспішали. Але найбільшою несподіванкою
Форуму виявилося твердження тогочасних
дебатних авторитетів на зразок: «ми не будемо
це робити, адже в добі лише 24 години, а у вас
просто нічого не вийде». Особливо було це
дивно чути нам, які розраховували на них, як на
лідерів нової організації. Але лідерство – це
відповідальність, і лідером є той, хто у критичні
важкі моменти готовий її прийняти. У листопаді
2006 року знайшлися люди, які взяли цю
відповідальність на себе.
Цей історичний Форум був великим уроком
для всіх. В дебатах, як і в будь-якій громадській
роботі, немає закостенілих авторитетів, в
дебатах є лише активні люди, які щоденно
працюють для реалізації ідеї всупереч тому, що
в добі 24 години.
Відтак, цілий рік ініціативна група, яка
об’єдналася на Форумі, працювала над
створенням всеукраїнської команди, шукаючи
молодих людей в областях, які грали в дебати в
шкільні роки, а зараз виявили бажання
об’єднатися та працювати над створенням
організації.
Були особливі світлі моменти у цей складний
період. Я пам’ятаю, як їздила в ІваноФранківськ, щоб познайомитися із Тарасом
Кобцем, який став президентом ІваноФранківського Відділення ВМГО «Дебатна
Академія». І як після зустрічі, вертаючись до
потягу, отримала дзвінок від Олександра
Славського (на той час ми були незнайомі), який
повідомив, що славетний Одеський диспут-клуб
хоче стати одеським осередком нової
організації.

Можливо когось зацікавить, як виникла
назва «Дебатна Академія»? Думаю, що
учасники одного із бурхливих обговорень в
Пузатій Хаті на Бессарабці (що дуже
символічно, бо саме на цій вулиці
знаходиться тепер і наш офіс) пам’ятають
слова Кліма Братківського, який увійде в
історію дебатного руху і як перший Голова
Наглядової Ради ВМГО «Дебатна Академія».
Я завжди буду дякувати долі за те, що в
цей період спілкувалася та працювала з
людьми
рідкісно
талановитими
і
натхненними, які палали такою вірою, що
могли запалювати інших. Ці люди не тільки
говорили, але й направду жили високими
громадськими інтересами та часто нехтували
особистими. І тому 27 травня 2007 року
увійшов в історію дебатного руху України як
День дебатера та День створення ВМГО
«Дебатна Академія».
А далі починається історія ВМГО
«Дебатна Академія» як інструменту розвитку
дебатного руху України, яку пише кожен з
вас щоденно, і ми, члени організації, які
стояли у її витоків, сподіваємося, що цей
інструмент будуть використовувати вмілі
добрі руки. Адже все на світі валиться, коли
не вистачає добрих рук. На одиницях не
виїдеш – підпирати плечима суспільні
інституції потрібно усім.
Коли я готувала цю статтю, то переглядала
старі документи та фотографії. І знайшла
«Ключові проблеми, які стоять перед
дебатним рухом», який розробив Костянтин
Задоя ще до появи маніфесту. Там описана
організація нового типу та особливості її
архітектури,
серед
яких:
організація
створюється за принципом „побудови
власного будинку спільними зусиллями”, а не
за принципом „готелю”.
Я звертаюся до кожного дебатера України!
ВМГО «Дебатна Академія» - це наш з вами
спільний будинок. І сьогодні саме ти
закладаєш його цеглинки. І те, яким він буде,
насамперед, твоя особиста відповідальність.
Мрійте! І нехай світ стане кращим!
Олександра Матвійчук
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Без цієї завжди усміхненої дівчини
останнім часом важко уявити
дебатне життя. Активна на всіх
заходах, яскрава, незмінна ведуча
«Мафії» – Ксенія Шиманська. Саме з
нею я мав за насолоду порозмовляти в
одній із київських піцерій спеціально
для Вас і нашого бюлетеню «Дебати
по-київськи»...
Н.: Ксюша, розкажи, будь ласка, як ти
прийшла в дебати?
К.: Мабуть вже всім відомий Андрій
Атрощенко одного разу запропонував мені
піти на цікаву лекцію, де я зможу проявити
свою ораторську майстерність. Так я
познайомилась з Вами (ВМГО “Дебатна
Академія” - ред.). Потім — перемога в
Київський Міській Дебатній Лізі, і я вже не
хотіла розлучатися з дебатами а ні на
хвилинку.
Н.: А який дебатний захід тебе за цей час
найбільше вразив?
К.: “Дебатний ВиШкіл”. Він поєднав у себе
несумісні речі: плідна робота над дебатними
форматами і чудовий незабутній відпочинок. У
мене він асоціюється із вибором між
купальником
і
гумовими
чоботами,
саморобним туалетом. Піснями біля ватри та з
несподіваними знайомствами, які залишаться
на все життя.
Н.: А який епізод із твого дебатного життя
запам'ятався найбільше?
К.: Те, як нас будив Славський на Літній
Дебатній Школі в Бердянську. Після цього я
заздрю його дружині!
Н.: Мені також відомо, в тому числі й з
власного досвіду, що ти полюбляєш грати в
мафію...
К.: Так! Починаючи з “FIRE-2008”, я
використовую першу ліпшу нагоду, щоб
залучити знайомих до цієї кльової гри. Я
навіть створила мафіозний клуб в інституті,
але довелося змінити назву, бо моє
керівництво було б шоковане, що майбутня
міліція грає в мафію!
Н.: І як же по-вашому називається ця гра?
К.: “Програма захисту”.
Н.: Окрім мафіозного клубу ти ще

займаєшся дебатним клубом в Київському
національному університеті внутрішніх справ.
Які успіхи?
К.: Найголовнішим досягненням для мене є
визнання необхідності в даному клубі та
наявність однодумців. Але найголовнішим є
участь у клубі майже всіх інститутів КНУВС.
Н.: Як тобі вдається поєднувати дві
улюблені гри — мафія та дебати?
К.: Дуже успішно! Про це свідчить досвід
Літньої Дебатної Школи в Бердянську, на якій
жодна ніч не проходила без мафії. Не
дивлячись на шалену втому, ми в останню ніч
так активно захопилися грою, що проґавили
світанок, якого так чекали, адже маємо
традицію зустрічати його в останні день.
Н.: А що для тебе найважливіше в дебатах?
К.: Те, що серед дебатерів я почуваюся, як у
справжній родині та відчуваю необхідність
оточуючих у мені.
Н.: Маємо завершувати наше приємне
спілкування. Що побажаєш дебатерам на
кінець?
К.: Завжди прагнути до самовдосконалення
і у всіх труднощах бачити можливості для
цього!
Їв піцу з зіркою
Боярський Назарій
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КНИГА МІСЯЦЯ
Максим Кідрук «Мексиканські хроніки»
Цього року на
звання «літературне
відкриття»
цілком
може
претендувати
молодий автор із
Луцька – Максим
Кідрук. Його пригодницький
роман.
«Мексиканські
хроніки»
здобув
другу премію літературного
конкурсу
«Коронація слова –
2009», і вже у вересні
одне з найбільших
вітчизняних
видавництв
«Нора-Друк»
представило світу його дебютний роман.
«Мексиканські
хроніки»
–
це
не
туристичний путівник чи збірка порад для
самотніх мандрівників, це навіть не розповідь
про далеку і екзотичну латиноамериканську
країну, це книжка про велику Мрію, зухвалу та
абсурдну, яка завдяки згустку віри та впертості
втілилась у життя.

ФІЛЬМ МІСЯЦЯ
«Реквієм по мрії»
Реквієм
–
це
музичний твір, який
виконують в пам’ять
про померлу людину.
В даному фільмі
помирає мрія.
«Реквієм по мрії» чудовий чесний та
жорсткий
фільм,
знятий без усіляких
happyend-ів.
Кінострічка
розповідає
про
невеличкий відрізок життя чотирьох людей:
похилої одинокої жінки Сари Голдфарб, її
сина Гаррі, подружки Гаррі Меріон і товариша
Гаррі Тайрона. Звичайні життєві ситуації.
Загублені життя, мрії, які вже ні коли не
збудуться, відчай і порожнеча…
Варто подивитись,
помилки героїв…

щоб

не

КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТА
Доволі
часто
мені доводиться
чути, що життя
несправедливе.
Деякі мої знайомі
розповідають, що,
будучи
такими
прекрасними, їм
не везе у житті.
Інші жаліються на
відсутність певних
благ. У відповідь я
задаю лише одне
запитання:
«А
чому має бути
інакше? Що ви
зробили гарного, щоб вам таланило?»
Більшість релігійних та наукових течій
зводяться до того, що за все зроблене за життя
ми рано чи пізно розплатимось. Християнство
лякає Страшним Судом, вчення про
реінкарнацію застерігає майбутньою формою,
в яку перевтілиться душа.
Проте, як на мене, розплата настає набагато
швидше. Оцінки на екзаменаційній сесії –
результат навчання протягом семестру;
відносини з коханою людиною – результат
довіри між партнерами; наявність справжніх
друзів – результат готовності йти на
компроміси та прощати.
Тому, з одного боку, все набагато простіше,
з іншого, - складніше. Адже, як на мене,
завжди можна побачити чіткий зв’язок між
причинами та наслідками того, що з нами
відбувається. Водночас, слід бути більш
вимогливим до себе, бо розплата за свої думки,
слова і вчинки не за горами.
Тому перед тим, як бідкатись на життя,
варто подумати, а чи заслуговуємо ми на
краще? Що гарного ми зробили, щоб і нам
було щастя? Подумайте над цим…
На останок, щоб дати вам ще привід для
роздумів, наведу слова мого улюбленого
Оскара Уайльда «Життя несправедливе – для
більшості це на краще». Творіть добро!
Боярський Назарій

повторити
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З цього випуску ми започатковуємо нову гарну традицію: вітати з Днем
народження членів ВМГО «Дебатна Академія», що належать до нашого рідного
Київського відділення! Отже, у грудні своє день народження святкували...

27 грудня святкує свій
день
народження Кіра Шиманська!
Вся дебатна спільнота дуже вдячна
долі за те, що 22 роки тому на світ
з’явилася ти. Ти надзвичайна людина:
цікава, неординарна, креативна, добра,
щира. Ти не шкодуєш власних сил та
часу
для
розвитку
вітчизняного
дебатного руху.
Ставши у витоків дебатів, ти є одним
із корифеїв дебатного руху України.
Багато хто з дебатерів-початківців мріє
бути схожим на тебе, інші ж просто
вдячні долі за можливість спілкування з
такою надзвичайною людиною.
Бажаємо тобі міцного здоров’я,
творчої наснаги, енергійності! Нехай
зажди поряд з тобою будуть рідні та
близькі тобі люди, вірні друзі та кохана
людина. Ти створена для всього
найкращого! J

Марійка, від щирого серця вітаємо
тебе з Днем народження!
Ти маєш рідкісний дар, робити життя
людей, що тебе оточують яскравішим та
цікавішим. Спілкування з тобою –
завжди приємна подія. Ти випромінюєш
тепло і радість.
Нехай доля дарує тобі добро і щастя,
міцне здоров’я та достаток, а віра, надія
та любов будуть вірними супутниками
на твоєму життєвому шляху. Нехай
тепло і затишок родинної оселі надійно
захищає тебе від негараздів, а в
майбутньому на тебе чекає ще багато
наповнених
корисними
справами
щасливих і радісних років. А друзідебатери завжди будуть поряд з тобою,
зможуть підтримати і допомогти. J

- Тимошову Ірину – 17 грудня;
- Опанасюк Тетяну - 19 грудня;
- Кисляка Євгена - 20 грудня;
- Матіюка Миколу - 25 грудня;
- Бабіч Інну - 29 грудня.
Вітаємо з Днем Народження!
Бажаю Вам, дорогі наші друзі-дебатери,
насиченого життя, наповненого
незабутніми днями і ночами!
Бажаємо завжди бути на висоті,
Бажаємо шаленого кохання.
І, звичайно, цінувати життя
Та здійснювати всі свої бажання!
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Овен (21.03 - 20.04)
Зараз не варто поспішати з вчинками, краще
подумати про наслідки своїх рішень завчасно.
Тому не поспішайте заявляти про «нечесну»
інтерпретацію чи підміну понять опонентами.

Телець

(21.04 - 20.05)

Ваші бажання в січні стають особливо
інтенсивними.
Підсвідомо
Ви
можете
розуміти, що назріли важливі зміни і потрібно
терміново свого тіммейта.

Близнюки (21.05 - 21.06)
Ви можете раптом відчути наполегливу
потребу йти проти течії, сперечатися з суддями
або своїм тіммейтом, що може стати причиною
багатьох конфліктів.

Терези (24.09 - 23.10)
У січні зірки радять вам зайнятися зміною
іміджу. Забудьте кілька тижнів про справи, та
розпочніть рік із зовнішнього та внутрішнього
оновлення.

Скорпіон (24.10 - 22.11)
Для вас січень буде багатий на нові цікаві ідеї.
Не витрачайте марно час на пусті роздуми, а
скоріш беріться за реалізацію своїх геніальних
ідей.

Стрілець (23.11 - 21.12)
Для вас настав період активного спілкування.
Кількість
контактів
різко
збільшиться.
Використовуйте будь-який дебатний захід для
набуття корисних знайомств.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Раки (22.06 - 22.07)
Ваші друзі та подруги будуть втягувати вас в
авантюри. Новий рік з дебатерами? А що,
можливо це й гарна думка! Збирайтесь
компаніями і «хепі нью еа»!

Лев (23.07 - 23.08)

Січень виявиться для Вас результативним
періодом за однієї умови, якщо Ви поставите
для себе конкретні цілі і будете до них
прагнути.

Водолій (21.01 - 18.02)

Січень дає вам шанс змінити своє життя на
краще. Радимо зайнятись освітою в галузі
дебатів – читайте нові книги Боярського
Назарія – скоро презентація!

Перший
місяць нового
року бажано
використати для глибокого самоаналізу.
Зробіть аналіз своїх минулорічних ігор – і Ви
знайдете причини багатьох поразок.

Діви (24.08 - 23.09)

Риби (19.02 - 20.03)

Ви підключите всі свої логічні здібності,
інтуїцію, креатив та скоріш за все доб’єтеся
взаємності.

Січень пройде у риб у відпочинку та
розслабленні. Все найцікавіше знайде вас саме,
то ж не витрачайте марно зусилля. J

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
Анатолій Пікуль: м.т. 097-217-68-79,
e-mail: vito1984@gmail.com
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