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Познайомтеся із правдою віч-на-віч
Редакція офіційної газети «Хроніки
» переживала з гравцями їх
злети та падіння, підтримувала та
критикувала, раділа та сумувала.
Редакційна колегія з задоволенням
видавала вам «по-секрету» печиво
та яблука, вірила у кожну щиру та
захоплену репліку, з розумінням
ставилася до «проколів» та невдач.
Три дні – це надто мало для того,
щоб дізнатися один одного краще,
причому не тільки як політиків,
а й як людей! Але навіть за такий
короткий час ми стали більше, ніж
злагодженою командою.
Дехто
знайшов чудових друзів, хтось
отримав корисні зв’язки, і хочеться
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вірити, що для кожного без винятку
«Зимка» стала мотивацією до руху
вперед та втілення своїх кращих
політичних амбіцій.
Сподіваємося, що ще не раз
зустрінемося у лавах республіканців,
подискутуємо,
понервуємо
та
обов’язково переможемо. Адже у
випадку із Студреспублікою, кожен
учасник – вже переможець, приз
для якого – безцінний досвід та
приємні враження.
P.S. Прожити 3 дні у такому режимі
та не втратити ентузіазм – та ви
реально круті! Всі без винятку!

За неймовірну кількість чудових
фото подякуйте нашим незмінним
фотокореспондентам Володимиру
Карагяуру та Регіні Поповій!
www.studrespublika.com

Офіційне видання “VIII Зимової Студреспубліки”
“Альтернативні курси розвитку України”
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Останній ривок
У грі відбувся переломний момент. Учасники?
розділилася на 2 табори: партія «Ліві» та
громадська
організація
«Децентралізація»,
організація «Фабрика думок» та так званий
«Біомусор». Дві сторони ведуть активні розмови
всередині своїх груп. «Фабрика думок» хоча
і залишається самостійною організацією, але
підтримує та допомагає «Лівим». «Біомусор»
в свою чергу просто слідкує за розвитком
подій. Хотілось би відзначити те, що «Ліві»
та «Децентралізація» НЕ ворогують між
собою! Громадський рух «Децентралізація»
презентували своє бачення розвитку України.
Не буде ніяких областей і міст, президента і
парламенту, тепер всі будуть поділені на общини,
які і є основним центром управління. Партія
«Лівих» запропонувала створення електронної
держави, головна дія чинитиметься на олігархів
та общини, а останні у свою чергу виступатимуть
постановником завдань для держави.
Вже вночі ми почули маніфести в яких, як
слушно зауважив Олександр Глазов, «переважно
просто хотіли» і жодних конкретних дій не було
заплановано, також були продемонстровані
плакати та відео. П.Вікнянський прокоментував
все дійство так: «Популізм на популізмі, без спроб
розібратися у суті проблеми.». Обидві групи
втратили позиції, намагаючись сподобатися усім,
через це маніфести вийшли гарними за формою,
але беззмістовним.
Що ж маємо у результаті? Незрозумілі для
народу групи вирішують пропонувати тим
паче незрозумілий референдум, але більшість
населення про все це навіть не підозрює.
Але така ситуація не є негативною, адже
найкращий досвід – це досвід невдач, і добре,що
ці політичні ситуації відіграно в Студреспубліці,
а не реальному житті.
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«VIII Зимова Студреспубліка» підштовхнула
учасників не тільки до політичної
креативності, а й до поетичної!
Зимно в серці. Душа болить
Ніч на дворі, рука тремтить
Рішення гірко приймати час
ЗимСтудРеспубліка триває в нас
***
Спори і тьорки, лібералізм
Праві на лівих, мінімархізм
Децентралісти, експерти-крах
Ідеї, новації, а може це- страх
***
Все переможемо, країна в вогні.
Драйв, енергетика знов на коні
Все перебрали, змиритися час
Всі ми Єдині-Україна для нас

Людмила Величко
«Песня свободных студентов»
Как пчелы мед для улика,
Несем мы мысль в Республику.
И нам в душе болит пока
Проклятая политика.
Страна зовет идти вперед
К истокам бытия!
Нас экзистенция зовет,
Субъектны ты и я.
Не биомасса, не рабы,
Своей страны сыны,
Мы в буре страсти и борьбы
Для яви видим сны.
Смелей, друзья, вставай с колен,
До звезд рукой достань.
Стряхни гипноз, обман и лень,
Скорей свободным стань.
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Олександр Губенко
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Вибрані цитати “VIII Зимової Студреспубліки”
“Брехати ми всі вміємо,
тільки навіщо?”
П. Вікнянський
“Крим-це не машина, яку у вас
вкрали, це жінка, яка від вас пішла,
і у цьому є ваша вина”
Сервер Аширов

“Политика-как игра в напёрстки. Пока вы
следите за напёрстками и пытаетесь понять,
где шарик, кто-то чистит ваши карманы”
Андрей Круглашов

П.Вікнянський:А ви хто у цій моделі!
Юра:Я президент!
П.Вікнянський:А в даний момент?
Юра:Вибачте,тоді ви президент…
«Не лінія кордону турбує людей,а їх
нинішній рівень добробуту»

Яков Рабкін

«Дацюк би сказав: «Якщо в тебе немає
глобального виклику, глобальної пропозиції до
світу, то ти не маєш права існувати.»
В.Панченко
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Вітаємо переможців!
Рефлексія виявилася «трошки»
довшою, ніж усі очікували. О
п’ятій годині ранку учасники
були двох типів: одні засинали
на ходу та не реагували на
навколишній світ, у інших
відкрилося друге дихання, вони
спілкувалися , жартували
та
навіть пританцьовували, очікуючи
результатів. Гра виявилася не
тільки дійсно корисною та
цікавою, а й допомогла всім
нам знайти друзів, однодумців
та краще зрозуміти самих
себе. Працювати доводилося
у надзвичайно напруженому
режимі, але разом з тим це був драйв та спосіб перевірити себе на витривалість.
І ось нарешті настав час урочистого нагородження. Чоловіки у смокінгах, та леді у чарівних
сукнях – все у кращих традиціях церемонії закриття Студреспубліки.

Нарешті нам відомі імена переможців:

3. Літош Крістіна – Диплом з відзнакою,
2. Давиденко Юрій – 2 місце
1.Глазов Олександр – 1 місце.
Ще раз вітаємо всіх переможців, учасників та експертів із закриттям «VIII Зимової
Студреспубліки» та бажаємо нових звершень та перемог, віри у власні сили та натхнення
змінювати себе та світ на
краще кожен день!
Висловлюємо подяку
нашим партнерам за
сприяння у проведенні
«VIII
Зимової
Стедреспубліки» : ПАТ
«Гравітон», компанії Impression за чудові цінні
подарунки,
SendPulse
та ресурсному центру
«ГУРТ». Оргпідтримку
надавало Міністерство
молоді та спорту України.
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