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ФОТО 1-го дня! А ти тут є?
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Республікада! Слідкую за усіма змаганнями! Сьогодні
другий день мультифесту, і до обіду ми з вами зможемо
повболівати за улюблену команду з волейболу та мініфутболу! А ввечері найсильніші хлопці будуть вражати на
турніках, тому що о 18:00 змагання з Workоut.

Велику кількість коментарів та запитань
викликав післяобідній факультатив «Політична
свідомість українців у 1994-2012р.: рух від
минулого до майбутнього», який проводив
соціальний психолог Вадим Васютинський.
Почався факультатив із фактів про історію та
географію змін політичних переконань у різних
регіонах України. Розмовляли про ставлення до
політичних програм українізації та русифікації
та реакцію населення окремих регіонів на їх
впровадження. Цікавим було визначити за
допомогою спеціальної анкети свій тип
політичної свідомості, що як виявилось не
завжди відповідає типу свідомості більшості
населення представленого регіону. Під час
доповіді спікер не раз представляв публіці
провокативні питання та статистику
відповідей на них, що, також, не завжди
співпадало з думками учасників факультативу.
Зокрема були питання про важливість
негайного проведення референдуму про
відновлення союзу колишніх радянських
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, народів, пріоритетність розвитку фермерських
господарств приватизацію більшої кількості
важливих стратегічних об'єктів, надання статусу
двомовності. Проте найбільшу хвилю обговорення
та справжню дискусію викликало питання про
оцінку кримського півострову як невід'ємної
частини української держави. Спікер навів ряд
аргументів та пояснень, чому Крим можна вважати
більш настроєним до політики Російської федерації
та чому його важко назвати етнічною частиною
України. Окремі учасники були досить агресивно
настроєні проти такої думки та негативно
відгукувались про правдивість представлених
тверджень.
Піком дискусії стало підняття тону розмови та
вираження певної неповаги до думки доповідача.
Закінчилось таке обговорення різким показовим
виходом із приміщення сторони, що почала
агресивне обговорення.

Грушицький Олег. Республікада
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Не знаю, чи встигли ви помітити, але сьогодні
вночі траплялися дивні речі на території
наметового містечка. Зі слів очевидця їх було
п'ятеро, три хлопці, дівчина і якийсь
неадекватний фотограф на чолі. Вони
«Кубок не за что»,
именно такое название имеет всем
известное мероприятие «Битва
городов». Участие в «Битве» могли
взять любые города, ведь это хорошая
возможность заработать балы.
Проходила баталия на пляже, и когда
все желающие собрались, можно
было начинать мероприятие. Первым
делом, всех присутствующих
разделили на две части и заданием
обеих сторон, стала танцевальная битва. Как
всегда порадовал капитан команды делегации
города Сум, своим эпатажным, финальным
жестом, о котором я думаю наслышаны все…)
Следующим, разогревающим этапом
«Битвы городов», стала так называемая «Битва
мукой», но здесь вышла небольшая «подстава»
и вместо того, чтоб посыпать мукой команду
соперницу, все ринулись к пирсу, где стояли
болельщики. Вышло эффектно и главное
неожиданно! Не менее эффектно вся

толпа забежала в воду и начала

«вбивали» людей, тим самим наводячи жах на

веселиться и брызгаться в воде. Устроив

Студреспубліку.

небольшую водную вечеринку, ведущий

Ці божевільні споїли весь табір, причому не

( Кирилл в костюме Спайдермена)

просто зі стаканів, а з половника, гадаю ви

решил организовать флешмоб Майкла

можете уявити всю безжалісність цієї ситуації.

Джексона. Вышло очень весело и

Це як ситуація, коли ви потрапляєте до будинку

главное синхронно!!!

з привидами і всю ніч лише намагаєтесь

Но…все это было только
разогревом перед первым конкурсом:
команды должны были построить

Полтавські демони. Повернення

пирамиду в воде из своих же игроков! Лучше всех с
этим заданием справились победители прошлого
года «Битвы городов», делегация города Зак.,
получив 10 баллов для команды.
К удивлению, не все команды принимали
участие в «битве», только восемь из двадцати двух,
но это не сделало игру менее интересной. А потом
последовало большое разочарование, к сожалению, в
связи с пленумом, не удалось провести все этапы
соревнований. И финал «Битвы» был перенесен на
26 число. Но мы с нетерпением ждем продолжения и
надеемся увидеть еще больше команд!

дожити до ранку. Але різниця у тому, що вранці
привиди зникають, а тут трохи інша історія.
О шостій ранку, коли по сценарію фільмів
жахів все повинно було скінчитися, ці
неадекватні почали обливати водою весь табір і
будити жителів у наметах, зсилаючись на те,
що скоро сніданок. Але хіба цим неадекватним
можна вірити? Тим паче після того, як вони
нагодували весь табір цукром, трохи до діабету
не довели людей.

Те що вони почали робити далі, взагалі
виходить за рамки нормальності. Хіба п'ять
дорослих людей, нехай навіть неадекватних,
можуть пришпандорити бідну людину, яка
просто вирішила перепочити на лавці,
скотчем до лави. Ще б цвяхами його прибили.
Ходять чутки, що день за день до цього,
божевільного фотографа кинула його
дівчина,Ліза і уплила. Хіба після такого
можна залишитися в неадекватні, та ще й
стверджувати, що іх медузи Артем та Егорка
вміють літати?
Відчуває моє серце, що ще ми зустрінимося з
цими діячами, і не просто скоро, а вже
сьогодні вночі. Тому закривайте намети, та не
лягайте спати раніше ніж настане слідуючий
день… Гарної ночі, малята.
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