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Наші вітання,  
дідусь Запоріжжя! 

Як добре ти почуваєшся? Чи втомився за цей 
рік? Чи готуєшся до свят? У нас, так би мови-
ти, життя б`є, як фонтани влітку. Цей рік був 
непростим, але досить цікавим на події. Вже 
традиційно ми шумно увірвалися в 2018 рік та 
почалося… Джаз-фестиваль, Хортиця Freedom 
фест, книжкова толока, кінофестиваль, масові 
численні спортивні заходи, вистави, ярмарки, 
ігри та багато чого іншого. Ми навіть «догра-
лися» до Національних Рекордів України. Саме 
запоріжцям вдалося провести наймасштабнішу 
гру «Що? Де? Коли?», зібрав разом 113 команд, 
більш ніж 600 учасників! Отже, ти, дідусь, от-
римав статус міста найбільшої інтелектуальної 
тусовки країни. Та це ще не все. 

Наш запорізький спортсмен показав клас, 
встановивши всеукраїнський рекорд по жон-
глюванню гирями з зав’язаними очима! Ось що 
таке запорізькі богатирі! А ще у нас справжній 
богатирський апетит. Ми дуже любимо смачно 
поїсти та робимо це дружно всім містом. І знов 
встановлюємо національний рекорд. На цей 
раз кулінарний. Пам`ятаєш, більш ніж 26-ме-
трову картопляно-м`ясну запіканку на По-
кровському ярмарку? З’їли і оком не моргнули!

Ми дуже вдячні всім, хто в цьому році піклу-
вався про тебе, дідусь. Допомагав зробити 
наше місто більш чистим, зеленим, затишним. 
Особливо комунальникам та городянам, які 

Перед Новим роком нам закортіло зробити 
щось незвичайне. Тому ми написали ли-
ста, але не Діду Морозу, як усі інші діти, а 
нашому місту! Та куди ж його надіслати? В 
мерію? В облдержадміністрацію? Їм та-
кож. Але душа міста - це його жителі. Тому 
перш за все цей лист адресований усім 
запоріжцям, усім, кому не байдуже. Отже, 
ось наше колективне послання до близь-
кого родича, який живе радощами і печа-
лями своїх мешканців     

Ексклюзивне 
інтерв’ю з 

чемпіонкою світу по 
тайському 

боксу
 

Трюк року, Креатив 
року… Чим здивував 

2018 рік? 

П’ять варіантів 
«новорічної екзотики» 
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З НОВИМ РОКОМ, ЗАПОРІЖЖЯ!  

Фото Бориса Дворного

Шановні батьки, вихованці та  
колектив Міського Палацу дитячої 

та юнацької творчості!  
З наступаючим Новим роком  

та Різдвом Христовим!
Нехай цей Новий 2019 рік стане для вас свинкою - скарбничкою, в 
яку ви будете складати свої успіхи і перемоги, багатство і доста-
ток, щастя і радості, приємні зустрічі та цікаві пригоди. Нехай цей 
рік буде настільки незвичайним, чарівним і незабутнім, що навіть 
через час ви могли б згадати і поділитися своїми позитивними 
емоціями. Бажаю найкращого, доброго і світлого, величезних 
благ і щирої любові.  
З новим роком!

Директор МПДЮТ  
Людмила Маринюк

висаджували молоді дерева, кущі та квіти, 
дбали про парки та сквери, прибирали двори 
та вулиці. Також у деяких школах з’явилися 
нові європейські спортмайданчики. А батьки 
радіють кожній відремонтованій дорозі. Що-
правда, ремонт греблі чомусь втішив далеко 
не всіх. Та коли комунальні служби завзято 
працюють - це завжди привід для радості. 
Сподіваємось, в наступному році нашим бать-
кам теж буде чому радіти. Бо їм, на відміну від 
нас, для цього потрібен вагомий привід.   

Нажаль, введення воєнного стану трохи 
зіпсувало нам настрій. Але втішує те, що, судячи 
з шопінг-квесту, в раціоні людей збільшилося 
корисної гречки, а запаси цукру хоч трішки під-
солодили життя. Щоб не було так сумно, люди 
стали більш спілкуватися, обговорювати нови-

ни, вигадувати нові жарти. Вважаємо, щоб там 
не було, ніщо не завадить людині бути людиною. 

Нас вчили: все що не робиться - до кращого. 
Але нам би дуже хотілося не чекати поки щось 
саме зробиться, а побажати всім запоріжцям 
бути добріше один до одного і до тебе, наше 
місто. Адже можна бути просто сусідами та куди 
краще стати щирими друзями. Сподіваємося, у 
наступному році ми, дідусь, станемо ближче та 
щасливіше.  

З найкращими побажаннями,  
редакція TW

Ps. В цьому номері ти дізнаєшся, що вда-
лося зробити саме нам, які гарні моменти 
та здобутки подарував в цьому році наш 
Палац. Обіцяємо, ми не дамо тобі сумувати. 
До нових зустрічей, Запоріжжя!  

МИ НЕ ДАМО ТОБІ СУМУВАТИ! 
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Саме незвичайне міс-
це, щоб зустріти Новий 
рік – це боксерський 
ринг, вважає тренер 
гуртка по тайському 
боксу МПДЮТ Вікторія 
Євтушенко 

«Торік 31 грудня о 12 годині 
ночі за київським часом я боксу-
вала в Китаї. Це була сама класна 
костюмована вечірка в житті», 
– розповіла нашим журналістам 
двократна чемпіонка світу по 
муай-тай і К-1. Сьогодні колишня 
вихованка клубу «Прайд» тренує 
нове покоління боксерів і мріє, 
щоб її учні переросли вчителя. 
Нам було цікаво дізнатися, як 
це бути бійцем, тренером і…  
дівчиною. 

– Як ви наважилися вийти 
до рингу? З чого все почина-
лося? 

– Найцікавіше в моєму житті 
почалося сім років тому. Одного 
дня я просто прийшла до спорт-
залу,  вирішила потренуватися 
для себе, підтримати форму, і 
залишилася. З тих пір в моєму 
житті завдяки тайському боксу 
сталося дуже багато яскравих 
подій. Спочатку не було жод-
них думок про вихід на ринг. Це 
сталося непомітно і якось само 
собою з подачі мого тренера 
Рената Валієва. Десь через два 
роки наполегливих тренувань я 
вже показала себе, як боєць, а 
через три роки почала тренувати, 
спочатку разом зі своїм трене-
ром. Я швидко втягнулася. Зараз 
треную самостійно, у мене два 
зали і свої учні різного віку. 

Що це за майстерня і куди ти 
потрапив? Це чарівна віртуальна 
скарбничка, де всі бажаючі змо-
жуть знайти цікаві та корисні ві-
део-уроки від наших викладачів, 
присвячені хендмейду, різно-
манітним технікам малювання та 
декоративно-ужиткового мис-
тецтва. Все це стало можливим 
завдяки новому соціальному 
проекту «Мій інклюзивний медіа-
світ», що народився саме тут, у 
нашому Палаці. А також конкурсу 
«Ми – це місто», де добра ініціа-
тива дістала перемогу та кошти 
на запуск.  

Як розповіла керівник МПДЮТ 

Ïðîекò ðîку

Творча майстерня 
для юних чарівників

Чемпіонка світу  
по тайському боксу:  
«Справжня сила –  
це не м’язи»

– Але чому бокс? Ви щось 
хотіли довести? Вас не лякали 
травми?  

– Травми мене не лякали. Як 
і труднощі. У дитинстві я довгий 
час займалася гандболом. Мій 
батько казав, що кожна дівчина 
повинна вміти за себе постояти. 
Все життя він вчив мене незалеж-
ності. Ти повинна все уміти сама, 
– говорив він мені, – і забезпечи-
ти себе, і захистити. Батько пер-
ший, хто підтримав моє рішення 
займатися тайським боксом, 
купив мені все необхідне. А ось 
дехто з друзів та родичів спо-
чатку вважали моє захоплення 
«нежіночою справою». Але потім 
мені все ж удалося їх переконати. 
Тепер вони пишаються моїми 
досягненнями.  

– Чи доводилося вам вико-
ристовувати свої бойові нави-
ки в реальному житті?  

– Нажаль, так, але у мене го-
ловне правило – я ніколи не б'ю 
перша. Були моменти в моєму 
житті, коли виникали конфлікти 
на вулицях. Але, хто б що не 
думав, бокс – це не бійка, не 
демонстрація  фізичної пере-
ваги. Це, перш за все, глибока 
культура поведінки, контроль та 
сила духу.

– Що було найскладнішим 
в залі для новачка? У чому до-
водилося себе долати? 

– Жорсткий режим дня, дис-
ципліна, потрібно було повністю 
перебудувати свій спосіб життя. 
Коли ми готувалися до змагань, 
тренувалися двічі на день вранці 
і ввечері. Було досить нелегко їз-
дити до залу на шість годин ранку 
через все місто кожен день. Але 

самі тренуван-
ня все з лишком 
компенсували. 
Я не пропустила 
жодного занят-
тя, адже знала 
– для чого це ро-
блю. Мені подо-
балися ті зміни, 
що зі мною від-
бувалися. Я ставала більш силь-
ною, впевненою. Я полюбила цей 
спорт, свій клуб, зал. Хто як пра-
цює, на рингу все відгукнеться. 
Той, хто реально викладається, 
не жаліє зусиль, той перемагає. 

– Пригадайте свій перший 
бій. Як це було вперше вийти 
на ринг?  

– Морально важко. Мене 
поставили боксувати з досвідче-
ною суперницею. Вона виграла. 
Але, гадаю, я нічого не втратила. 
Бо набула свого першого дуже 
важливого досвіду. Тоді фізично 
я була добре підготовлена, але 
морально мене з'їло хвилювання. 
І я зрозуміла, що мені потрібно 
здолати в першу чергу. Підготу-
ватися психологічно. Тому після 
програшу я подвоїла зусилля. 
Тренувалася за двох. Через міся-
ць ми приїхали на спаринг в той 
же клуб, провели три раунди, і я 
виграла у тієї ж спортсменки. Я 
вдячна своїм суперникам, вони 
мене багато чому навчили. Кож-
ному починаючому спортсменові 
потрібно пам'ятати: програти не 
страшно, страшно не винести з 
цього уроку. 

У моїй кар'єрі бійця виграш-
них боїв було набагато більше 
ніж програшних. Але поразки я 
пам'ятаю більше. Вони зачіпають 

справжня сила – це не м'язи, не 
прийоми і удари. Це терпіння, 
воля і дух.

–Що ви сказали б своїм 
вихованцям перед виходом 
на ринг? 

–Кайфуй, отримай задово-
лення. Від самого процесу, від 
кожного руху, подолання всіх 
перешкод.  Це важко фізично і 
морально, але це того варте. Чим 
більше ти працюєш над собою, не 
зазнаєшся і не зупиняєшся, тим 
більше ти відбувся як спортсмен 
та особистість. Чим вище рівень, 
тим більше треба працювати, 
вчитися. Це поєдинок із самим 
собою, який ніколи не закінчуєть-
ся. Я мрію, щоб мої учні перерос-
ли вчителя. 

 Я вважаю, що у кожній людині 
закладено величезний потенціал, 
головне – наполегливість, тер-
піння і бажання чогось досягти. 
Переможцями не народжуються. 
Ними стають. Щоб бути бійцем 
по життю, не обов'язково вміти 
боксувати. Можна просто вірити 
в себе і щодня ставати хоч кра-
пельку краще.

Над інтерв'ю працювали 
Поліна Ковтун і  

Анастасія Шпак

за живе. Вони змушують працю-
вати, зростати, і, врешті-решт, 
перемагати. 

– Найпам'ятніший бій для 
вас.  

– Перший бій на професійно-
му рингу в 2015 році. Його було 
дуже важливо виграти. Мене ніх-
то не знав, в мене ніхто не вірив, 
окрім мого тренера. Всі казали, 
що я слабка суперниця для тієї 
спортсменки, з якою я повинна 
була боксувати. Вона всі бої ви-
гравала нокаутом. Я виграла у неї 
всі три раунди, глибоко шокував 
численних скептиків. За останні 
три роки я виграла декілька чем-
піонатів світу на міжнародному 
рингу.  

– Що для вас значить бути 
тренером? 

– Спорт – це моє життя. Важ-
ливо дуже сильно любити те, що 
ти робиш, горіти своєю справою. 
Мені пощастило, у мене така 
робота, що і роботою не наз-
веш. Це радість і задоволення. 
Хочеться виховати молодь в 
спорті, щоб вони працювали над 
собою і прагнули ставати краще. 
Зараз у мене перерва на рингу, і 
я весь свій потенціал вкладаю в 
дітей, сподіваюся, незабаром ми 
почнемо сольні виступи. Я дуже 
хочу донести до своїх учнів, що 

Людмила Маринюк, цей проект 
насамперед розрахований на 
дітей з особливими потребами 
та дітей, що надто далеко живуть 
і не можуть відвідувати гуртки. 
«Інклюзивна майстерня  – це 
дистанційне навчання, доступне 
кожному інтернет-користувачу. 
Це дуже своєчасно та перспек-
тивно, особливо, коли інклюзив-
на освіта намагається створити 
найліпші умови для розвитку 
дітей з особливими потребами. 
А ще це дуже зручно! Можна от-
римувати знання, не виходячи з 
дому, що вкрай важливе для тих 
дітей, що мають захворювання. 

Якщо дитина не може прийти до 
Палацу, Палац прийде до дити-
ни!» – каже Людмила Вікторівна.   

Як це працює? Поки що за-
няття розміщуються на сайті у 
записі, та у майбутньому їх також 
планується проводити онлайн. 
Але обов’язково всі уроки та 
майстер-класи будуть доступні 
у медіатеці, де їх можна перегля-
нути у зручний час та зупинити 
відео у разі потреби. 

Розклад занять планується 
оновлювати щотижнево, щоб ко-
ристувачі заздалегідь знали тему 
та могли підготувати необхідні 
матеріали. Початкова тематика 
занять – образотворче та деко-
ративно-прикладне мистецтво. 
Але далі планується добавити і 
дизайн, і конструювання, і бага-

то чого цікавого ще. Очікується, 
що самі діти підкажуть, що їм 
хочеться бачити у майстерні. Бо 
можливість спілкування з викла-
дачами теж передбачена.     

Символічно, що презентація 
проекту відбулася якраз напе-
редодні Дня Святого Миколая, 
найулюбленішого свята кожної 
дитини. Журналісти TW навіть 
брали участь у зйомках нового 
відео-уроку, де викладач Ганна 
Мінченко розкрила секрети ви-
готовлення незвичайної листівки. 
Дуже доречно! Беремо кольоро-
вий папір, пластилін та… краще 
зайдіть на наш сайт gordiy.zp.ua 
та подивіться самі! 

Пощастило нам поспілку-
ватися і з першими користу-
вачами майстерні. Трансляція 

майстер-класу у центрі «Мазаль 
Тов» відбулася саме для дітей з 
інвалідністю. Учасники власноруч 
виготовляли листівки для своїх 
близьких. Приходько Тая відвіда-
ла заняття разом зі своїм улю-
бленцем – хом'ячком на ім'я Гарі 
Поттер. Дівчинка розповіла, що 
їй подобається щось вигадувати 
та робити приємне для мами. 
Вона хоче навчитися створювати 
не тільки листівки, але й кумедні 
іграшки, в тому числі, маленьких 
хом’ячків. 

Для Діани Данилець робота 
у техніці пластилінографія ста-
ла приємною несподіванкою. 
Дівчина любить малювати, тому 
відео-уроки живопису стануть 
їй у нагоді. Анастасія Ждан за-
хоплюється рукоділлям, любить 
в'язати. «Розвиватися – це весе-
ло, – вважає дівчина, – особливо, 
коли є можливість спробувати 
себе у різних техніках». 

Замітку підготували Анна 
Дегтярьова, Анастасія Шпак, 

Поліна Ковтун 

Хочеш навчитися робити дивовижні речі своїми рука-
ми? Гарно малювати, створювати оригінальні сувеніри, 
яскраві подарунки для друзів та близьких? Тоді завітай 
до сайту нашого Палацу, клікні на кнопку «Інклюзивна 
майстерня» та насолоджуйся творчістю! 
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Доброта врятує світ – на 
власному прикладі показують 
юні активісти Центру дитячих 
соціальних ініціатив «Оріон». 
В цьому році там розпочали 
одразу два важливих проек-
ти – «Щасливе дитинство» та 
«Чисте навколишнє середо-
вище» (ЧНС). Обидва почи-
нання досить актуальні, бо 
доброти забагато не буває. 
Насамперед, коли мова йде 
про дітей – сиріт та природу, 
що потребують особливого 
піклування. 

Отже, чим цікаві ці  про-
екти? Перш за все, їх автори 
небайдужі запорізькі підліт-
ки.  «Щасливе дитинство», 
наприклад, створили вихо-
ванки хореографічної студії 
«Весняночка» Діана Оліяр та 
Ілона Ширяєва. Їх ініціативу 
підхопили інші гуртки. В ли-
стопаді дитяча волонтерська 
група  влаштувала яскраве 
свято для малюків з дитячого 
будинку «Сонечко», подарував 

Їх девіз – імпровізація, та 
вони дуже активно втілюють 
його у життя. Серед них є 
моделі, юні актори і акторки, 
та всі вони безперечно творчі 
особистості. Де вони тільки 
не побували в цьому році, на 
яких сценах тільки не сяяли, 
бо насправді невгамовні і кре-
ативні. Отже, цю номінацію ми 
віддали «Театру моди, таланту 
та успіху». 

Безліч нагород, нових вра-
жень та цінного досвіду от-
римали вихованці  Театру, 
взявши участь у різноманітних 
фестивалях та конкурсах. 
Крім того, як ми вже писали, 
юні акторки Театру Анастасія 
Борщ та Мар’яна Скринник 
дебютували у зйомках корот-
кометражного фільму «Не-
простая роль», а близнючки 
Надія і Софія Міхови знялися у 
багатосерійному художньому 
фільмі «Другая». Як стало ві-
домо, стрічки вийдуть на екран 
вже в наступному році. 

До того ж, нещодавно Те-
атр завоював престижне пер-
ше місце в номінації «соціаль-
ний ролик». А юна модель Вік-

В цій номінації одразу два без-
сумнівних чемпіони – ансамбль 
спортивного бального танцю 
«Фієста» та вокально-хореографіч-
на студія «Чайка». Ці колективи 
буквально колекціонують перемоги. 
І в цьому році величезна колекція 
нагород суттєво поповнилась. На 
наше прохання порахувати загальну 
кількість медалей, керівники студій 
роблять великі очі. Мовляв, це дуже 
складна математика. Згодні, наго-
род і справді багато. Та медалі не 
звалилися з неба. Вихованці студій 
кожен день дуже завзято працюють, 
щоб отримати цілком заслужені 
нагороди.

«У нас занадто висока ефектив-
ність, – жартує керівник ансамблю 
«Фієста» Геннадій Шевцов. – Всі діти, 
що серйозно ставляться до занять, 
всі з медалями. Танцювати в півсили 
ми не вміємо. Кожен рік прагнемо 
підніматись на сходинку вище. Сильні 
суперники та великі сцени в цьому 
дуже допомагають. Це гарна про-
фесійна школа, новий досвід. В цьо-
му році ми гідно виступили в Одесі, 
Харкові, Києві, Тернополі. Нашу пару 
переможців запросили до участі у 
шоу, не як учасників конкурсу, а вже 
як профі. Це новий рівень. В листо-
паді відбувся крупний міжнародний 
турнір у Києві. Наша пара посіла третє 
місце серед більш ніж тридцяти пар 
зі всього світу. Це дуже знакова для 
нас подія».

Ц и р к о в а  с т у д і я 
«Арлекін» приваблює 
спритних, сміливих та 
наполегливих. Тих, хто 
любить робити ней-
мовірні трюки та диву-
вати. Причому, не тільки 
глядачів та батьків, але 
й самих себе. Юні ак-
тори кажуть, що з ними 
трапляються дивні речі, 
треба тільки мати тер-
піння та багато трену-
ватися. 

В цьому році вихо-
ванці циркової студії 
показали свою майстер-

ність у трьох масштабних конкурсах, завоювавши 
найвищі нагороди. «За кожною перемогою стоїть 
величезна праця, роки тренувань, – розповідає 
циркових справ майстер Володимир Свириден-
ко. –  Цікавих трюків багато, у дітей очі палають, 
коли вони до нас приходять, та залишаються 
тільки самі терплячі та завзяті. У нас є вихованці, 
що прийшли до студії малюками, а зараз вони 
вже дорослі актори, виступають за кордоном».  

В 2019-му «Арлекіну» виповниться тридцять 
років. У засновників студії Володимира та Любові 
Свириденко на двох більш ніж 100 років педаго-

гічної праці. За цей час вони встигли виховати 
декілька поколінь циркових акторів, що дивують 
глядачів по всьому світу. Як їм вдалося здійсни-
ти цей трюк?! Кажуть, що просто дуже люблять 
цирк. Вони починали цирковими акторами, потім 
на арені виступала їх онука, численні вихованці. 
Це любов з першого погляду довжиною в життя. 

С ь о г о д н і 
в  « А р л е к и н і » 
підростає нова 
зміна. Хлопці та 
дівчата вчать-
ся виконувати 
р і з н о м а н і т н і 
з а х о п л ю ю ч і 
номери, нерід-
ко самі їх вига-
дують. Артем 
Тихоплав в сту-
дії новенький. 
Його запросив 
д р у г  А н д р і й , 
що займаєть-
ся вже кілька 
років. Хлопців 
цікавлять трюки. «Я багато чому тут навчився, 
але чим більше виходить, тим більшому хочеться 
навчитися», – каже Андрій Юращук. 

Повітряні гімнастки Яна Криворучко та Олек-
сандра Крамченко в цьому році перемогли в 
конкурсі «Краса та гордість козацького краю», 
завоювали гран-прі. Дівчата дружать і поза 
сценою, де працюють в парі. Кажуть, виконувати 
запаморочливі викрутаси в повітрі – зовсім не 
страшно. А, навпаки, весело. 

«Я була зовсім маленька, коли вперше 
потрапила до цирку. Як глядач. Ходила на 
вистави та думала, що повітря – це дуже не-
безпечно. А коли спробувала сама, зрозуміла 
– це неймовірно класно! Спочатку ти не вмієш, 
але тренуєшся, доки не почне виходити все 
краще, і, ось, ти вже це зробив! Це таке гарне 
відчуття!» – ділиться Яна Криворучко. Отже, 
бажаємо нашим акторам шалених успіхів і 
нових яскравих номерів!   

Підводити підсумки року – приємна справа. Та ще приємніше, на наш погляд, придумати якісь особливі номіна-
ції-сюрпризи. Їх можна вигадати десятки для всіх-всіх гуртків та студій, бо кожна з них насправді зіркова по-своєму, 
має власних талановитих вихованців. Творче життя нашого Палацу таке величезне, що ні в казці сказати, ні пером 
описати. Всіх успіхів не перерахуєш. Цього номеру, нажаль, не вистачить. Але будуть інші номери. В наступному 
році! А поки зустрічайте наших головних номінантів - 2018!      

Ініціатива року

маленьким сонечкам справж-
ній весняний настрій восени. 
Крім того, впродовж жовтня 
проходила благодійна акція 
«Добрі  долоні».  Вихованці 
Палацу збирали для сиріт 
книжки, канцтовари, одяг та 
інші корисні речі. Найбільш ак-
тивними виявилися вихованці 
«Весняночки», гуртку «Органі-
затори дозвілля» та ансамблю 
спортивного бального танцю 
«Фієста».    

Ініціатором проекту ЧНС по 
вихованню екологічної культури 
стала одна з наших журналістів 
Анастасія Шпак. «Не перетво-
рюйте рідне місто на сміттє-
звалище, – каже Настя. – Якщо 
відповідальніше ставитися до 
роздільного збору сміття, не 
забруднювати середовище, 
в якому ми всі живемо, бути 
більш уважними і охайними, 
раптом наступить день, коли ми 
не впізнаємо своє місто, бо все 
зміниться на краще». 

Обидва проекти розрахо-
вані на тривалий час, бо дару-

вати дитині усмішку та наводи-
ти чистоту – негайна справа, 
яку треба робити постійно. 
Отже, цьогорічні починання 
можуть стати доброю тради-
цією, до якої завжди можна 
долучитися.  

Як стало в ідомо нашим 
журналістам, вже на зимових 
канікулах дівчата – волонтери 
планують знов відвідати своїх 
маленьких друзів з дитячого 

будинку «Сонечко».  Зараз 
готують для них нову розва-
жальну  програму.  «Перше 
свято закінчилося тим, що 
незабаром на д ітей чекає 
друге свято. Отже з новими 
силами рушаємо в новий рік. 
Такі проекти дуже необхідні та 
їх не реалізувати самотужки. 
Тому ми завжди раді новим 
учасникам, новим ідеям. Щоб 
повірити в силу добра треба 
творити його самому», – впев-
нена керівник центру «Оріон» 
Ніна Самофалова.        

Креатив року
торія Чорна здобула перемогу 
на Всеукраїнському фестивалі 
краси, моди, таланту «Міс 
Україночка» в Києві. 

У листопаді в скарбничку 
творчості також добавився 
конкурс краси «Супер мо-
дель України». Вихованки 
Театру отримали цілих шість 
нагород та почесні звання «Ві-
це-міні супер-моделей Украї-
ни» (Бойко Вікторія, Борщ 
Анастасія). 

« Н а ш а  м е т а  н е  т і л ь к и 
краса, мода та грація. Мова 
йде про всебічний розвиток 
особистості. Наші вихованці 
впевнено дефілюють подіу-
мом, танцюють, співають, 
демонструють акторську гру, 
поєднують декілька жанрів, 
експериментують. Без постій-
ного руху, натхнення та твор-
чої  іскри не досягти успіху. 
Не відкрити своїх справжніх 
талантів та можливостей. Тре-
ба бути сміливим та активним, 
постійно щось вигадувати, 
кожен день пробувати щось 
нове. Саме це ми і робимо», 
- підсумовує керівник Театру 
Ірина Борщ. 

Медалісти року

За словами Геннадія Геннаді- 
йовича, запорукою успіху є дуже від-
повідальне ставлення вихованців до 
тренувань. Мовляв, можна «ходити на 
танці», а можна, без жартів, працю-
вати на результат. Такий «дорослий» 
підхід показують навіть малюки. Діти 
6 -7 років так зірково танцюють, що 
вже заробили купу нагород!     

Не менш запалюючим рік ви-
дався і для рекордсменки «Чай-
ки». Участь у двох міжнародних 
фестивалях – конкурсах у Болгарії 
та Полтаві принесла студії майже 
дюжину призових місць!  

«Відчувши смак перемоги, діти 
прагнуть працювати ще більше. 
Вони змінюються по відношенню 
до себе, до колективу, навіть «ви-
ховують» та стимулюють один од-
ного. Вони здатні до самокритики, 
і це добре. Це гарний стимул для 
розвитку. Якщо хтось зробив щось 
не так, підказують, нагадують, 
боліють за спільну справу. Немає 
такого, що кожен сам за себе, у 
нас команда, тому ми сильні. Кож-
на перемога – це спільна перемо-
га. Відверто кажучи, інколи я їх не 
впізнаю. На репетиції вони діти, а 
виходять на сцену і справді пока-
зують клас – самі себе дивують. 
Що стосується творчих планів, 
нехай це буде сюрприз. Скажу 
просто – будемо танцювати!»,  – 
пообіцяв керівник «Чайки» Юрій 
Трубчанінов. 

Трюк року
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Свідоцтво про державну реєстрацію дру-
кованого засобу масової інформації № 1277-
522-Р Серія 33 від 11.05.2018 року

Саме ця газета, що ви зараз 
тримаєте у руках, теж народила-
ся в цьому році. В березні вийшов 
перший пілотний номер TW. Вліт-
ку наш журналістський колектив 
став справжнім зареєстрованим 
молодіжним виданням. 

У кожному випуску ми розповідає-
мо про творче життя нашого Палацу, 
про його гуртки та студії, різноманітні 
цікаві події. Також нас цікавлять так 
звані підліткові теми: перші кроки до 
дорослого життя, вибір майбутньої 
професії, вирішення конфліктних си-
туацій у школі, взаємини з батьками та 
однолітками, хобі та саморозвиток. Є 
у нас і розважальна сторінка, власна 

Камін - будинок для при-
рученого вогню;

Мандарин  – зручний 
фрукт, поділений заздале-
гідь;

Замет  -  Еверест для 
малюків; 

Олівьє - їстівна мозаїка, 
довкола якої збирається вся 
родина;

Сніжинка  -  молекула 
щастя, яку не можна довго 
втримати;

Свято - це день, до якого 
готується вся країна, але 
пам'ятають лише діти;

Олень  - одиниця тяги 
новорічної упряжки;

Феєрверк - штучний зо-
репад з непередбачуваними 
наслідками;

Оселедець – капризний 
гість, що доставляється до 
столу під шубою;

Дід Мороз  -  ст ійкий 
олов'яний солдатик;

Санки - найперший го-
ночний автомобіль з двоно-
гим двигуном; 

Ожеледиця  -  безко-
штовний атракціон від ко-
мунальних служб;

Какао - еквівалент кота 
в напої.

Жартували  Юліанна 
Макарова, Гліб Ляхов, 

Анастасія Шпак, Олексій 
Мельник

П’ять способів  
творчо зустріти новий рік  

Дебют року
медійна «кафешка», де можна знайти 
рецензії на цікаві книжки, гумор, зіркові 
цікавинки та літературні твори юних ав-
торів. Ми раді запросити вас до нашої 
творчої мандрівки. Бо кожна рубрика – 
це захоплюючий шлях до чогось нового 
та незвіданого. Кожний випуск – це нові 
цікаві знайомства, інтерв’ю та творчі 
експерименти. Приєднуйтесь! Захо-
плюйтеся разом з нами! Становіться 
дослідниками та мандрівниками! 

Перше правило кожного поважаю-
чого себе мандрівника – багато читати 
та творчо мислити. Тож бери у подорож 
TW і вперед! Це тобі й цікавий путівник, 
і дружня компанія в одному флаконі! 
Гайда з нами в новий рік!  

Хочеш дізнатися, як зустрічають головне свято у 
різних країнах світу? Які є дивні традиції у самих екзо-
тичних місцях? Це може стати у нагоді, якщо ти шукаєш 
ідеї для незабутньої новорічної вечірки. Саме цьому 
присвячений наш маленький святковий огляд. Отже, 
уяви собі, що ти… 

В Японії діти зустріча-
ють новий рік в новому одязі. 
Вважається, що це приносить 
здоров’я і успіх. У новорічну ніч 
вони ховають під подушку кар-
тинку із зображенням парусника, 
на якому пливуть сім казкових 
чарівників – сім заступників ща-
стя. А у перші секунди після свят-
кового дзвону обов’язково слід 
засміятися – чарівники це дуже 
люблять! До речі, японського 
Діда Мороза звуть Сегацу-сан 
– Пан Новий рік. А найпопуляр-
ніший новорічний аксесуар … 
граблі з бамбуку. Кожен японець 
вважає, що мати їх під рукою 
вкрай необхідно, щоб було чим 
на Новий рік загрібати щастя.  

У Швеції новий рік – це дійсно світле свято, тому у святкову 
ніч будинки та вулиці яскраво освітлені. До того ж напередодні діти 
вибирають королеву світла Лючію. Її наряджають в біле плаття, на 
голову надівають корону із засвіченими свічками. За це Лючія дарує 
дітям подарунки, ласощі, та ніколи не забуває пригостити чимось 
смачненьким домашніх улюбленців. 

У Колумбії головний 
герой новорічного карнавалу 
– Старий рік. Він розгулює в 
натовпі на високих ходулях і 
розповідає дітям смішні історії. 
Папа Паскуалє – колумбійський 
Дід Мороз. Ніхто краще за ньо-
го не влаштовує феєрверки. 
Напередодні нового року про-
ходить парад ляльок: десятки 
лялькових клоунів, відьом та 
інших казкових персонажів, 
прикріплених до дахів машин, 
проїжджають по вулицях колум-
бійської столиці. 

В Неаполі новий рік 
зустрічають зі сходом сонця. 
Вночі неапольці запалюють 
величезні вогнища і кидають 
у вогонь непотрібні речі (втім, 
краще віддати непотрібні тобі 
речі тим, кому вони будуть 
потрібні). Наступного дня по-
чинається Свято фарб. Люди 
розмальовують собі обличчя, 
руки незвичайними візерунка-
ми, а потім танцюють і співають 
пісні на вулицях. Мабуть, саме 
так вони притягують до себе 
більш яскраве та творче життя. 

У Великобританії тра-
диційно влаштовують вистави 
для дітей на сюжети старовин-
них англійських казок. Лорд 
Безлад веде за собою веселий 
карнавальний хід, в якому бе-
руть участь казкові персонажі: 
Хобі Хорс, Березневий заєць, 
Шалтай-Болтай, Панч та інші. 
Всю новорічну ніч вуличні тор-
говці продають іграшки, сви-
стілки, маски, повітряні кулі. 
До речі, саме у цій країні виник 
звичай обмінюватися новоріч-
ними вітальними листівками. 
Перед сном діти ставлять на 
стіл тарілку для дарунків, які 
їм принесе Санта Клаус, а в 
черевики кладуть сіно – для 
його ослика. 

Новорічні 
афоризми 
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Неймовірний 
фото-світ 

Нагадуємо, в цьому році в медіа-школі 
нашого Палацу відкрився фотогурток-студія 
«Образ» (керівник - Борис Дворний). А це пер-
ші творчі здобутки його вихованців.  Вихованка 
студії Шматало Діана посіла третє місце в 
особовому заліку на Обласному конкурсі юних 
фотоаматорів «Фото-бліц». Роботи Діани дуже 
яскраві, атмосферні, щирі. Та краще, судіть 
самі. Насправді не можна не відчути, який 
чарівний світ довкола? 

Зараз яяяк  виросту!. Літній деньВ гостях у казки

Підготувала Анна Дегтярьова


