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Правила участі

1. 

Друзі, соратники, учасники ЗиСР-VIII! 

 Вкотре ми збираємося в чарівних 
Карпатах, уже вдруге в гостинній 
Буковині, щоб подискутувати про 
майбутнє, про те, що буде далі з 
нашою країною і як її все ж таки 
уберегти від катастрофи. На цей 
раз актуальність накручувати 
не треба: обійдемося без зайвих 
і пустих слів, все видно… Тому 
потрібен інший курс розвитку 
країни! Який саме? 

 Впевнений, що ходіння по 
колу одних  і  тих самих 
помилок пов’язано з відсутністю 

інтелектуальної, ідеологічної 
дискусії, суперечки смислів в 
Україні. Атмосфера вільної та 
публічної розмови є основою 
суверенітету, гідності народу. 

  Вихід із державницької кризи лише 
в глибокій публічній дискусії щодо 
різних варіантів розвитку України. 
Ми маємо мати перед собою навіть 
не один альтернативний курс, а 
вибір ефективних стратегій, які 
врятують Україну.

 Або ми знайдемо так потрібні 
альтернативні курси розвитку, 
або, на жаль, мрія про Україну 
у топ-20, про квітучу державу, 
вільний і заможний народ кане 
в Літу.

 Вірю в те, що у нас усе вийде! 
 Слава Республіці!

Лідер республіканців 
Павло ВІКНЯНСЬКИЙ

Чутки-байки (початок на ст.2)

Тим не менш, з року в рік кочує «новина» щодо виходи Сибіру зі складу Російської Федерації,а Сибір 
ніяк не наважується на це,а може,й взагалі цього не планувала. Так і тут – правдивість цієї чутки покаже 
лише час. Скільки його знадобиться – рік, місяць, тиждень…. або кілька днів? І прокинемося ми з вами 
в один чудовий день не просто у VIII ЗиСР, а ще й у Автономній Республіці Буковина. Плюс тут лише 

один – у такому випадку похвалимося перед 
батьками і друзями, що побували за кордоном.
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    «Wanderlust» - є у англійській 
мові таке чудове слово, яке не має 
чіткого українського відповідника. 
Можна, звичайно, перекласти це як 
«пристрасть до подорожей», але це ж 
зовсім інша справа! І я впевнена, що 
окрім бажання обговорити стратегії 
подальшого  розвитку 
України, поспілкуватися 
з однодумцями та навіть 
змінити світ на краще, 
кожного з нас манить у 
Чернівці цей таємничий 
«wanderlust».  
     Він надиктовує нам, 
коли ми подаємо заявку на 
участь, він стоїть з нами в 
черзі за квитками і нарешті 
він причаївся у наших 
валізах і їхав з нами у потязі! А що може 
бути романтичніше потяга? (Якщо 
ви,звичайно,їхали не на «боковушці» 
біля вбиральні, тоді прийміть мої щирі 
співчуття!). А романтичніше потяга 
можуть бути тільки самі Чернівці.
     От ви, наприклад, в курсі, що 
Чернівці називають «Маленьким 
українським Парижем» (кажу це вам 
як «експерт»,який дізнався про це 
сьогодні зранку)? І не було б без 

Чернівців ні польотів у космос з 
Л.Каденюком, ні пісні «Червона рута» 
В.Івасюка, і навіть не дісталася б 
Ештону Катчеру чарівна Міла Куніс! 
Так-так,вони усі та ще багато інших 
видатних особистостей - з Чернівців 
(ну, крім Ештона Катчера - він «з іншої 

опери»). Всі вищезгадані 
змінювали світ навколо 
себе, робили і роблять його 
кращим та досконалішим 
щодня. 
   А ви думали - ви тут 
навіщо? Приїхали у театр 
ім.О.Кобилянської сходити 
або залізти на Дім-корабель? 
Е ні, ви сюди прибули, щоб 
Україну з голови на ноги 
нарешті поставити!Тож 

скуштували свій перший сніданок - 
і до роботи! Вдалого, шаленого та 
цікавого вам першого дня у «Зимовій 
Студреспубліці»! 

    P.S. До речі,я ваша покірна слуга-
журналістка Даша, уважна слухачка, 
глядачка, записувачка та, як не 
дивно, режисер. Будете гарно себе 
поводити – зніму 
про вас кіно.

Пристрасть до подорожей та змін 

Дар’я Левковська

Чутки-байки

   Не встигли ми дістатися до цього мальовничого куточку західної України та насолодитися 
краєвидами, як нас, як грім серед ясного неба, вразила новина – Буковинська громада планує 
провести референдум щодо виходу з України!
      Думаєте, що це чергова вигадка, щоб відвернути увагу українців від більш вагомих проблем? 
Або може це банальна провокація проросійських ЗМІ? Скажемо вам по секрету, що одна з 
наших модераторів особисто чула про референдум від місцевих жителів. Мовляв, для цього 
є багато культурних передумов та навіть відповідне географічне розташування - близькість з 
Румунією,наприклад. От і думай тепер : це зрада і прояв слабкості, або це останній крик душі 
громадян, яким не сила більше терпіти розруху в країні.  
                                                                                                   Продовження на ст. 4

                     Зустрічаємо новеньких
 Ми зустріли наших новоприбулих 
республіканців,рум’яних від 
ранкового холоду та сонних з довгої 
дороги,і одразу ж спантеличили  їх 
питанням : «Чого ви очікуєте від VIII 
Зимової Студентської Республіки?» 

 Максим, місто Слов’янськ
«Я приїхав сюди, щоб в черговий раз 
побороти стереотипи. На мою думку, 
ворожнеча між заходом та сходом 
– штучна та нав’язана нам, вона 
не більше, ніж віджилий стереотип, 
який варто зламати.»

  Юлія, місто Дніпропетровськ
 «Нові знайомства, цікаві відкриття 
та неочікувані висновки при 
обговоренні буденних для України 

проблем – це мої головні очікування 
від Зимової Студреспубліки.»

Юра, місто Макіївка
«Я працюю у сфері юриспруденції, 
тому хотів би поділитися своїм 
досвідом…і, звичайно, перемогти!»
(Хвилинка реклами: Юра казав не 
соромитися звертатися до нього 
за юридичною консультацією, а 
ще зазначив, що працює у поліції.  
Дівчата, раджу звернути увагу!)

Крістіна, місто Горлівка
«Я перше беру участь у цій грі для 
мене це, по-перше, новий досвід, а 
по-друге, дуже хочеться набратися 
розуму від засновників, організаторів 
та «старожилів» Студреспубліки.»

 Самі модератори груп теж 
покладають великі надії на 
цьогорічну зимову гру. 

Широких Роман:
«Каждый Год меняются тема игры,  
участники и каждый раз своя 
изюминка в игре, но одно остается 
неизменным – это ожидания 
плодотворной, креативной и 
содержательной работы на результат. 
Это мотивация на действия в сторону 
качественного изменения региона 
или страны в целом и, конечно же, 
готовую стратегию, следуя которой 
можно привести Украину в ТОП – 20 
стран мира. Удачной и плодотворной 
игры!»

Хасанов Руслан:
« То, что Вы считаете злом, может 
оказаться добром. А окружающее 
Вас добро окажется ловушкой зла. 
И этого не стоит бояться. Это все 
равно, что прозреть!» 

Дайнека Юлия:
«Якщо ми не розробимо 
альтернативний  курс розвитку 
України, то нічого у нас не  буде, у 
тому числі і самої України. Все у наших 
руках. І я прошу всіх учасників бути 
максимально відповідальними  до 
тих завдань, які перед ними стоять.»


