Програма модернізації України
Останній номер кожної газети повинен бути особливим, а це означає що
писати треба про особливих.
Цього разу мені вдалося познайомитися з неймовірною людиною, яка
заряджає усіх позитивом і енергією. Людина, завдяки якій кожен з вас зміг
веселитися щодня на концертах. Людина, яка вклала багато сил у те,
щоб кожному із вас було весело. Чарівна, весела та неймовірна, головний
режисер Студреспудліки-2015- Мосійчук Ольга.
Олю, привіт. Дуже рада, що випала можливість, а, скоріш, навіть час
поспілкуватися з тобою. Я хочу задати тобі кілька питань і сказати, що
досі під враженням від твоїх танців. Це було круто, правда! По-перше,
хочу запитати: як відчуття у ролі головного режисера Студреспуліки?
Дуже хвилювалась, щоб не підвести команду та провести все добре та на
позитиві, щоб учасникам було цікаво та весело, сподобалось те, що вони
роблять і ніхто непошкодував.
Гадаю в тебе це вийшло. Але я знаю, що на всеукраїнській республіці ти
вперше. Що було найскладнішим у роботі?
Труднощів не було, тому що не дивлячись на перший досвід саме на
Студреспубліці, це не перший мій проект. Тому досвід у проведені великих
заходів в мене є. І саме завдяки цьому, я відчувала себе комфортно.
Будь ласка, поділися своїми враженями та емоціями, які ти отримала за ці три дні.
Чесно кажучи, трохи втомилась. Це звісно приємна втома і все ж таки, я їду з відчуттям
виконаного боргу. Я дуже рада, що маю можливість вкласти частинку «пазлу» до нової історії
України. Мене дуже радує, що є люди, які люблять свою країну, яким не байдуже її майбутнє і
вони разом роблять великі кроки до світлого майбутнього.
Для багатьох Студреспуліка це місце, куди вони повертаються кожного року. Місце, де
вони знаходять справжніх друзів. Чи стала за ці дня «Студентська Республіка» для тебе
місцем, куди ти готова повернутися знов і чи знайшла ти тут нових друзів, з ким би ти хотіла
спілкуватися та підтримувати зв'язок?
Звісно я знайшла тут чи мало нових друзів та знайомих. А також отримала гарний досвід,
бо кожному з нас, є чим поділитися. І в наступному році я обов’язково би повернулася, щоб
зробити свою роботу ще краще.
Щоб ти хотіла сказти або побажати усім республіканцям та організаторам «Студентської
Республіки»?
Головне що я можу побажати, це іти вперед та ніколи не зупинятися на досягнутому.
Самовдосконалюватися та розвиватися, щоб у наступному році
приїхати з новими силами та ідеями.
Ость такі вони, особливі люди нашої республіки. Я дуже дяку Олі,
по перше за її енергію та позитив, які вона дарувала кожному
республіканцю. І звісно, а її роботу, за те, що подарувала нам
незабутні емоції. І бажаю натхнення, нових їдей і сподіваюся на
зустріч у наступному році!
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Ще вчора кожен з нас лічив секунди до
початку реєстрації, а вже сьогодні ми з вами
проводимо останні години найзначнішої
події цього літа.
Через якихось шість – десять годин, кожен
сяде в автобус або поїзд і роз’їдеться по
різних кутках України…
Проте, хіба ж можна вирвати із серця
те, що досить твердо там засіло...?
Раз за разом, кожен із нас
повертається на Студреспубліку..
Я сподіваюсь цьогорічна республіка подарувала кожному з вас нові емоції,
нові знайомства, а головне нових та справжніх друзів.
Сподіваюсь що ці 72 години драйву, закарбуються у вашій пам’яті ще на
довго.
Вже завтра, ви повернетесь до дому, але сьогодні, не забудьте міцно обійняти
тих, з ким ви розділили три дні неймовірних відчуттів!

Ми не кажемо прощавай, ми кажемо «зустрінемося на
Студреспубліці – 2016!

P.S.: На правах головного редактора газети «Хроніки», хочу подякувати
Ревзон Олі та Бахмач Анні, за допомогу у створенні газет! А також усіх
організаторів та координаторів суб-фестів, за те, що подарували кожному
республіканцю незабутні враження та емоції!
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На жаль, рано чи пізно усьому доброму приходить кінець. Але ми не кажемо
«прощавай», ми кажемо «побачимось наступного літа»! Третій і останній день
«Студентської республіки – 2015» можна вважати завершеним. Проте ми не
засмучуємося, а навпаки, даруємо усім і кожному щасливі посмішки, бо за три
дні ми встигли зробити не мало.
Величезна кількість цікавих
факультативів, веселі та
захоплюючі суб-фестивалі,
сонце, море і сотні очей, в яких
можна побачити щастя.
Завершенням 3-денної гри
стали вибори Студентського
президента та депутатів
Студентського парламенту
України. Найвище звання
здобула Олександра Телегузова
(Вінницька обл.). Депутати
Студентського парламенту
України стали: Василь
Береговий (Сумська обл.),
Сергій Голонян (Чернівецька
обл.), Юрій Капушенко
(Херсонська обл.), Максим
Караулов (Миколаївська
обл.), Анастасія Карпова
(Рівненська обл.), Дар’я
Крамаренко (Вінницька обл.),
Артем Ніколенко (м.Київ),
Тетяна Титко (Чернівецька
обл.), Олександра Храмова
(Чернігівська обл.), Юлія
Шарова (Рівненська обл.).
Звісно ж було проведено
фінал «Першої Леді» і
«Містера Студреспубліки»
і корони переможців
приміряли Анастасія
Проніна і Юрій Гусев
(Запорізька обл.).
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За вечір було нагороджено
переможців усіх суб-фестивалів
та спартакіади. Також не
обійшлося без подяки усім і
кожному, хто приймав участь у
створенні цьогорічного заходу.

Інформаційні партнери: телеканал OTV, SPILNO.
TV, Стильне радіо «Перець ФМ», газета «День»,
інтернет-телебачення Robinzon.tv.
Окрему подяку висловлюємо подрузі
Студреспубліки Наталії Шейко.

Окреме «Дякую» хочеться
сказати організаторам: ВМГО
«Студентська республіка» за
підтримки Міністерства молоді
та спорту України, оргпідтримки
Міністерства освіти і науки
України. Партнери: Херсонська
облдержадміністрація, Генічеська
райдержадміністрація, компанія
Impression, компанія Kaspersky, компанія MSI, косметична
компанія «БІОКОН», компанія
Dolphi, Nai Lu-na by Anastasia Ivanova, НДЛМ, Another Land, Resort
Management Group.

Це було неперевершено, яскраво та як завжди незабутньо!
Бувай, республіко, чекаємо на всіх наступного літа!
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