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Украинские политики спо- они не знают зачем делают то,
собны отвечать «Что?» и чему посвещают свою жизнь.
«Как?» но не «Почему?»
На «зачем?» нельзя ответить
«прийти к власти чтоб испраВ одном из выступлений на вить ошибки "папєредников"»
TEDx - конференции Саймон потому что это результат.
Синек обратил внимание на
то, что знание, почему человек Вопрос «Зачем я делаю то,
делает то, ли иное является что делаю» - это вопрос из
самым важным аспектом вдох- плоскости мечтаний, веры
новения и повышения продук- в значимость собственных
тивности.
действий. Значимость выбора того или иного геополитиУверен, большинство извест- ческого вектора или, если
ных украинских политиков и хотите,
цивилизационного
политических партий знают, выбора определяется в прочто они делают. Кроме это- граммах политиков на основаго, среди них есть некоторая нии социальных исследований
группа таких, которые знают, и выводов политических конкак они это делают.
сультантов.

Мы собрались здесь, чтобы
найти и сформулировать такую мечту.
Детальный план действий
никогда так не воодушевит
народ и его лидеров на поступки, как это может сделать общая мечта.
Народ будет следовать за
теми, кто вдохновляет на
достижение такой мечты.
И делать он это будет не ради
политиков, а ради себя.
Олег Деренюга,
победитель смысловой игры
финала Студреспублики-2011

Но послушайте современных
политиков с их всеобъемлющими программами – они же
никого не вдохновляют!

В тоже время, настоящая мечта может придать значимость
вашим действиям намного
больше, чем любой прагматический расчет и политическая
Это происходит из-за того, что
целесообразность.

Зранку 25-го серпня на вас чекає обговорення цікавої та актуальної теми: «Відкритий
шлях у Еліту» Михайла Притули – громадського діяча, полковника СБУ у відставці.
Яка повинна бути еліта загалом та яка може бути еліта України, як формувати якісно новий та сучасний погляд на суспільство.

Редакційна група
Андріюк Віра — бренд– менеджер Студреспублики
Пишнєва Софія— головній редактор
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Всі команди в зборі, кращі представники своєї області та регіону! Палатки розставлені, реєстрація пройшла, зачитані перші семінари , лекції та проведені конкурси.
Вже зранку всіх гравців Студреспубліки здивував
приїзд надзвичайних гостей — Наталії Королевської —
лідера партії ―Україна-Вперед‖ та Андрія Шевченка —
гордості українського футболу та члена партії ―Україна
–Вперед‖.
Також очікується насичена вечірня програма,
тому, уважно слідкуйте за розкладом та плануйте час
так, щоб охопити найбільшу кількість заходів, як розважальних, так і познавально-навчальних.

Ровно о 12 годині, за кримським часом (він же київський, він же студреспубліканський) відбулося відкриття
14-ї Всеукраїнської Студентської республіки-2012! Вітаємо всіх з початком нової історії.
Гарні ведучі та весела молодь, відомі гості та шановні
експерти, організатори та засновники СР, новачки та
ветерани Республіки – всі фанати та прихильники наймаштабнішого фестивалю зібралися знов у Криму, на
базі РК «Сонечко». Мабуть найнеочікуваннішим та
найприємнішим подарунком на відкриття став приїзд
Андрія Шевченка та Наталі Королевської. Андрій роздавав автографи, дівчата з конкурсу краси продемонстрували свої принади, а гравці перекрикували один
одного, вигукуючи назви міст. Гучна битва груп підтримки та обіцянки, що ця студреспубліка стане ще кращою та цікавішою! Тепер граємо!

Кустова Вероника—верстальник
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Сьогодні ми взяли інтерв’ю у двох надзвичайно цікавих людей, що вже не один
рік є почесними гостями та експертами
студреспубліки. Два товариша, два політичних оглядача та два різних погляди а
Студреспубліку-2012. Михайло Притула
та Андрій Окара .

стала реальністю. Я думаю, що тільки 10%
студреспубліканців зможуть знайти цю
єдність, зможуть обєднати людей.
- А що заважає іншим 90% відсоткам стати більш відкритими, об’єднуватися
зі світом?
- Внутрішній страх, свого роду . Егоїзм з думками : «Я - головний», і вони вважають, що
-Пане Михайло, що ви
ніби цей егоїзм до чогось приведе, і так
очікуєте від Студреспубвони будуть думати ще десятки років. А
ліки цього року?
10% спроможні зрозуміти, що егоїзм не
- Насамперед , єднання,
може привести до чогось путного, що
яке залишеться після СР. І
працює альтруїзм, єднання. І якщо це
це єднання повинно станоєднання відбудеться зараз, то вже наступвити новий рівень між студної Студентської республіки ми вийдемо
республіканцями .
на якісно новий рівень, і зможемо стати
- А те спільне, що може
осередком єднання всієї України.
об’єднувати, це мрія,
- А ці 10 відсотків людей, якого спрямоідея чи відчуття?
вання вони будуть? Політичного?
- Звісно, це відчуття. І ще бажання цієї єдності. - Ні, навпаки, політиків серед них майже не
Об’єднання повинно відбуватися на чобуде. І ці виняткові люди, особливі люди,
мусь загальнолюдському, об’єднувати
які тут є, зможуть об’єднатися і створити
можна тільки духовно. Це, певно, що пощось нове .
рука поміж нами
- Дякуємо велико, пане Михайло. Чекає-А як ви гадаєте, ця єдність може стати
мо нових зустрічей та думок на вамрією?
шому семінарі.
- Я можу сказати, що якщо цього не буде, то
- Дякую! До зустрічі.
мрії лишаться мріями. Потрібно, щоб мрія

Андрей Гедрович про
семинар доктора
Леопольда Шпехта «Европейская Украина –
мечта, которая должна быть осуществлена»:
«Семинар был интересен с трех позиций: вопервых, он был на английском языке, вовторых, Шпехт обозначил другое видение
украинской мечты попасть в Европу, с позиции самой Европы, и реалии Украины стать
частью Евросоюза; также нам рассказали о
динамике изменений в разные годы системы
политической и социальной в странах Европы. Обозначив таким образом, что в разные
периоды Европа стыкалась с разными вызовами и пыталась их побороть. И на сегодняшний день мы имеем модель Европы,
какая она есть. Она не идеальна, но это, по

словам доктора Шпехта, она наилучшая
и она работает. Также Шпехт сказал, что
Украина не должна стремится ни к Европе,
не к США. Например, Израиль остался между Америкой и между Европой.»

Як ви гадаєте, що очікує молодь у близькому майбутньому?
Зараз перед молодими,
активними людьми постає
вибір – боротьба або небуття. Чи люди будуть діяти та
міняти своє положення , чи
їх очікує занепад. Те, що
має абсолютна більшість
нашої молоді – то це таке
існування, що веде до цього
самого небуття. І я вважаю,
що восени молодь буде робити вибір, як вона буде жити далі.
Молодь саме дійде до вибору саме чи
буде якийсь поштовх?
Звичайно поштовх буде, але принаймні молодь готова до того, що складеться ситуація, коли кожна людина робить важли-

Оглянитесь вокруг – всѐ привычно, обыденно и ясно. Уклад нашей жизни предельно
прост и пропитан культом денег. Всѐ неплохо:
квартиры, модные девайсы и мысли о покупке
очередной машины. Но что-то не так. Мы выражаем недовольство, критикуем всѐ вокруг:
власть, начальника, водителя маршрутки. Сами
не до конца понимая, что же на самом деле не
так. Новый айфон не помогает избавиться от
нарастающего чувства пока еще внутренней тревоги. Само по себе не проходит осознание того,
что в страна, в которой мы живѐм, не предел
мечтаний.

вий вибір. Таке було у 1990 році, у 2004.
Не виключено, що подібна ситуація буде
і у 2012 році.
А стосовно мрії, стане Україна для вас
країною мрії?
Країна моєї мрії, це країна де кожна талановита людина має можливість розвивати
свої таланти, свій потенціал вільно. Нажаль зараз на Україні розвиватися талановитій людині досить важко, на це є
різні причини. Але у країні мрії все було
б інакше. До речі, на семінарах , я зможу
розповісти, як і куда йде молодь, на що
вона здатна.
І ми самі зможемо вирішити, як зробити нашу крану краще!
Так, буду радий бачити вас на лекціях.
Дякуємо велике, пане Андрій!

торый для нас
так
реален!
Мы
теряем
дар
МЕЧТАТЬ, создавать
новый
мир вокруг,
творить
и
открывать
будущее!

Страна мечты
– это страна,
где мы своМЫ в плену желаний, стремлении получить то, бодны, но не
что на самом деле для нас имеет сомнительную в бесшабашности и шутовстве, а в созидании, где
ценность. Забыв о великом даре, данном каждо- каждый из нас находит себя, где мы обретѐм
му, мы теряем будущее, свою идентичность.
мир, а мир обретет нас!
Забыли о том, что мы так легко и по-настоящему
делали в детстве, создали псевдоновый мир, ко-
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Щерба Александр
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