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ТОВ “Укрполіграфмедіа“
м. Київ, вул. Фрунзе, 104 А

WINNITSA TROPHY 2015
У м. Вінниця відбулися Міжнародні змагання з фігурно-
го катання Winnitsa Trophy 2015.
Окрім України, яка була представлена спортсменами 
з Донецька, Дніпропетровська, Києва, Кіровограда, Юж-
ноукраїнська, Одеси, Житомира, Вінниці, Білої Церкви, 
у змаганнях взяли участь фігуристи з Росії, Білорусі, 
Молдови та Казахстану.

Лада Завіруха

У білоцерківській команді на зма-
ганнях лідерами стали спортсмени, 
які займаються у Дитячо-юнацькій 
спортивній школі «Зміна» (відді-

лення фігурного катання) під ке-
рівництвом тренерів Марії Булах і 
Ганни Прокопенко. «З дітьми, які 
виступали на цьогорічних змаган-
нях, я займаюся з одними – півроку, з 
іншими два роки. Усі мої вихованці 
дуже талановиті. Робіть висновки 
самі – ще два роки тому, коли ми 
вперше приїхали до Вінниці на 

змагання, про нас узагалі ніхто 
нічого не знав, а ми вибороли тоді 
5 нагород. З того часу ставлення до 
нас змінилося, і цього року наші 
спортсмени отримали можливість 
відкрити змагання показовими ви-
ступами, - говорить тренер Ганна 
Прокопенко. – Наші номери сподо-
балися і глядачам, і організаторам, 
тому нас обіцяли запрошувати на 
змагання і в майбутньому».

Результатом копіткої праці тре-
нерів і їх підопічних стали 7 меда-
лей, з якими юні фігуристи повер-

нулися додому. На їхньому рахунку 
п’ять медалей вищої проби – наго-
роди отримали Олександра Вензик,  
Тимур Джамалов, Маргарита Ти-
щенко, Валентин Стецюк, Кіра 
Давідкова. Медаль за друге місце 
отримала Мирослава Коцюба, а 
Кароліна Олефіренко виборола 
«бронзу».

Шестирічна Кіра Давідкова, яка 
навчається в БЗШ №12, зізналася 
у розмові, що захотіла займатися 
фігурним катанням тоді, коли впер-
ше побачила виступ фігуристів по 
телевізору. Звичайно, Кірі два рази 
на тиждень потрібно рано-вранці 
вставати на тренування, але для 
неї це не проблема. Вона ще й маму 
будить - так хочеться їй іти на за-
няття.

А Валентин Стецюк, який навча-
ється у 2 класі БЗШ №4, розповідає:

- На Льодову арену мене привела 
мама, з того часу минуло вже два 
роки. Чесно кажучи, тепер мені 
самому стало цікаво займатися. Це 
четверті мої змагання і четверта 
нагорода, три останніх були «сріб-

ними», а тепер ось «золота».
P.S. Благодійний фонд щиро 

вітає юних юних спортсменів 
ДЮСШ «Зміна» з перемогами в не-
простих змаганнях із фігурного 
катання. Сьогодні вами пиша-
ються тренери і батьки, а через 
декілька років, ми щиро в це ві-
римо, ваші імена буде з гордістю 
промовляти вся Біла Церква. Так 
тримати! Ми пишаємося вами.

КОНКУРС ЮНИХ ХУДОЖНИКІВ
25 і 26 березня у стінах Білоцерківського колегіуму прой-
шов IV Міський учнівський конкурс із образотворчого 
мистецтва ім. І.М. Сошенка. Цей уже традиційний за-
хід для юних художників відбувся за підтримки управ-
ління освіти і науки та відділу культури і туризму Бі-
лоцерківської міської ради, а також Київської обласної 
організації Національної спілки художників України. 

Тетяна Однорог

Тема конкурсу: «Квіти України». 
Він присвячений 115-ій річниці з 
дня народження народної художниці 
Катерини Білокур. У змаганні взяли 
участь 117 школярів 5-11 класів із 
25 білоцерківських шкіл і навіть  
школи с. Фурси. Вони змагалися за 
звання кращих у 4 номінаціях: «Ака-
демічний живопис», «Академічний 
рисунок», «Творча композиція», «Де-
коративний живопис». 

І ось встановлено мольберти, під-

готовлено до роботи  папір, фарби, 
олівці, пензлі, пластилін, стеки – і 
почалося диво  єднання щирої ди-
тячої творчості і краси високого 
художнього мистецтва… Всім від-
водився однаковий час на витвір: 
три години. 

А наступного дня підбивали під-
сумки конкурсу й нагороджували 
тих художників, які, на думку 
поважного журі, створили най-
кращі роботи. Головою журі був 
Олександр Дмитренко, очільник  
Київської обласної організації 

Національної спілки художників 
України. А призи юним талантам 
підготував Благодійний фонд Кос-
тянтина Єфименка. 

Треба було бачити обличчя діток, 
які вщент заповнили актову залу 
колегіуму. Кожен із неприхованим 
хвилюванням чекав, чи назвуть 
його роботу кращою, чи дадуть та-
кий бажаний приз! Директор коле-
гіуму Галина Склярова оголошувала 
номінантів у різних вікових групах, 
а призи вручали дітям Марина Сич, 
учитель художньої культури колегі-
уму, В’ячеслав Веред, представник 
Благодійного фонду Костянтина 
Єфименка, Олександр Жарко, голо-
вний спеціаліст відділу культури.

«Напередодні конкурсу я спілку-
вався з Костянтином Єфименком і 
скажу вам, що йому надзвичайно 
приємно вже четвертий рік поспіль 
нагороджувати призами найкращих 
юних художників. У нього є мрія: по-
будувати картинну галерею в Білій 
Церкві. Є різні пропозиції. Була ідея 
організувати її в підвальному при-
міщенні храму на Замковій горі. 
Можливо, вона буде розташована в 
парку «Олександрія», в Бальній залі, 
яка нині споруджується. Можливо, і 
ваші твори там будуть виставляти, 
адже вони надзвичайно позитивні 
і викликають теплі емоції. Я відчув 
в них патріотизм! Всім бажаю на-
тхнення, творчих успіхів і перемог у 
майбутньому», - сказав у вітальному 
слові школярам В’ячеслав Веред. 

Разом зі своїми ученицями, які 
отримали нагороди й похвальні 
грамоти, раділа і вчитель образот-
ворчого мистецтва БСШ №16 Анна 
Дудко. На її думку, такий конкурс 
надзвичайно важливий: навіть  
якщо учень і не займе призового 
місця, то продемонструє свій талант, 

зрозуміє, що він недаремно прикла-
дав зусилля. Викладач зізнається, 
що нині багато талановитих дітей, 
але, на жаль, не кожен вірить у 
свої сили. І завдання вчителя -  роз-
крити дитину, довести, в першу 
чергу, їй самій, що вона має хист до 
творчості. 

А одна з її учениць, Софійка Че-
чель, яка зайняла третє місце в  
конкурсі «Творча композиція», роз-
повіла, як ішла до успіху: «Я вже 
шість років займаюся. Мені дуже 
подобається, а після нагороди мати-
му натхнення ще більше приділяти 
часу навчанню».

Власне, організатори конкурсу 
теж постаралися, адже жоден із 
учасників не пішов із порожніми 
руками, отримавши, бодай, заохо-
чувальну грамоту. Тож побажаємо 
юним митцям успіхів і натхнення!

В’ячеслав Веред  
нагороджує переможців

«Квіти України» - тема цьогорічного конкурсу

Юні фігуристи гідно представили Білу Церкву  
на Вінницьких змаганнях


