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Зі святом!

²äè – ³ îáð³é ðîçøèðèòüñÿ!

Хай будуть добрими ваøі мрії!

Ãàçåòà
ã³ìíàç³¿ ¹1
ì.Ñóìè

Öèòàòè â ¹
«Є ò³льки двà спîсîби пðîжиòи свîє жиòòÿ. Пеðший – òàк, í³би
í³ÿких чудес íе бувàє. Дðугий –
òàк, í³би все íà св³ò³ є дивîì».
Àльберт ÅÉНØТÅÉН
«Пîчí³òь дîв³ðÿòи сîб³, ³ ви
в³дðàçу çðîçуì³єòе, ÿк òðебà жиòи».
Éоганн ÃÅТÅ

Ñк³льки б чàсу íе ìиíàлî й ск³льки б
вàì íе булî ðîк³в – òðи, òðиíàдцÿòь чи
53, – àле свÿòî Нîвîгî ðîку д³є íà вс³х
íàс ìàг³чíî. Ñв³дîìî чи п³дсв³дîìî, àле
щîðàçу (б³льшîю чи ìеíшîю ì³ðîю, –
ìàбуòь, çàлежíî в³д в³ку òà çдîбуòîгî
дîсв³ду) íàì хîчеòьсÿ спîд³вàòисÿ,
щî îсь пðийде цей деíь (в³ðí³ше,
свÿòкîвà í³ч) ³ çà òиì буде щîсь кðàще,
щîсь íàд³йí³ше, бàгàòше, сòàб³льí³ше,
усп³шí³ше, дîбð³ше, св³òл³ше…
Я дуìàю ³íîд³: íàш усп³х, íàше щàсòÿ
³ íàше ìàйбуòíє çàлежàòь íе в³д òàєìíиц³
свÿòà, íе в³д чàð³вíîї íîч³, íе в³д бîю
гîдиííикà, п³д чàс ÿкîгî ìи çàгàдуєìî
свîї пîбàжàííÿ îп³вíîч³, – çàлежиòь в³д
îц³єї íàшîї çдàòíîсò³ в³ðиòи у хîðîший
çàвòðàшí³й деíь ³ ìð³ÿòи. Тîж чи кàçкîвà
íîвîð³чíà í³ч íàпîвíює íàс ìàг³єю, чи
ìи сàì³ íàд³лÿєìî ìàг³єю цю ìиòь í³би
бàíàльíîгî
кàлеíдàðíîгî
пеðехîду
в³д îдí³єї сисòеìи îбðàхуíку дí³в дî
íàсòупíîї? Ввàжàю, дðугий вàð³àíò
б³льше схîжий íà пðàвду.
Жиòòÿ òðивàє. І кîжеí ³ç íàс ìàє
будувàòи йîгî, íàпîвíювàòи сеíсîì,
à сîбîю – íàпîвíювàòи íàвкîлишíє.
Як ìи будувàòиìеìî йîгî? Хîчеòьсÿ
ìð³ÿòи: чесíî, ðîçуìíî, пàòð³îòичíî,
пîçиòивíî… Який сеíс вклàдàòиìеìî в
íьîгî? Хîчеòьсÿ ìð³ÿòи: îпòиì³сòичíий,
кîíсòðукòивíий, òвîðчий, íевòîìíий,
сàìîв³ддàíий… Чиì íàпîвíиìî блиçьких
людей ³ пðîсòî çусòð³чíих пеðехîжих?
Хîчеòьсÿ ìð³ÿòи: пðив³òíîю пîсì³шкîю,
à íе гðубиì слîвîì; дîбðîì, à íе
бðуòàльí³сòю; св³òлîì, à íе пîхìуð³сòю;
òеплîì, à íе кðижàíîю в³дчужеí³сòю;
щиð³сòю, à íе лицеì³ðсòвîì; любîв`ю, à
íе çíевàгîю, п³дсòупí³сòю, çðàдîю…
Хàй щî б íе булî в цьîìу òðивîжíîìу
св³ò³, àле в³д кîжíîгî ç íàс çàлежиòь,
àби çб³льшувàлàсÿ àуðà пîçиòиву, à
íе íàвпàки. Нàвчиòисÿ òвîðиòи її –
íàше çàвдàííÿ íà íîвий ð³к. І це ìîє
пîбàжàííÿ кîжíîìу ç íàшîї великîї
г³ìíàç³йíîї ðîдиíи. А ще – àби учí³ були

увàжíиìи, à вчиòел³ – òàлàíîвиòиìи; àби
íàйсклàдí³ший ìàòеð³àл був çðîçуì³лиì,
à îòðиìàí³ îц³íки – висîкиìи; àби
випускíики сòàли сòудеíòàìи òих
виш³в, пðî ÿк³ вîíи ìð³юòь… І булî
пîб³льше дðужíîсò³ òà людÿíîсò³,
вçàєìîðîçуì³ííÿ òà òîвàðиськîсò³. Щîб

у ðîдиíàх – çàòишîк ³ òеплî. Щîб íà
сòîл³ – дîсòàòîк. Щîб уì³ли ðàдувàòи
îдíе îдíîгî ³ îбîв`ÿçкîвî îòðиìувàòи
ðàд³сòь íàвçàєì.
Якиì в³д буде, цей íîвий ð³к?
Пîбàжàйìî îдíе îдíîìу дîбðà й любîв³
– ³ в³í îбîв`ÿçкîвî буде дîбð³шиì ³
лàг³дí³шиì, í³ж беç цих íàших пîбàжàíь.
Оòîж, ³ ÿ бàжàю вàì, дîðîг³
учí³, вчиòел³, бàòьки, щîб íîвий ð³к
пðиí³с у Вàше жиòòÿ ò³льки íàйкðàщ³,
íàйпîçиòвí³ш³ еìîц³ї, à св³òле пðекðàсíе
свÿòî Р³çдвà Хðисòîвîгî ç³гð³лî душу ³
пîдàðувàлî íàд³ю íà кðàще ìàйбуòíє!
Миðу вàì ³ Бîжîгî Блàгîслîвеííÿ!
З Нîвиì ðîкîì!
Катерина БОНДАРªВА,
Заслужений працівник освіти
Óкраїни, директор гімназії

Про все - звідусіль!

Ñòîð. 2. “Ã³ìíàç³ÿ”

Акції

Допоможемо
сиротам разом!
28 листопада в актовій залі Сумської
гімназії №1 зібралися любителі солодких ласощів. Причиною тому став
щорічний благодійний солодкий ярмарок, якого завжди з нетерпінням чекають гімназисти. Як і щороку, майже кожен клас пропонував щось смачненьке.
Цьогорічний ярмарок був проведений в українському стилі: актову залу
і самі «точки продажу» прикрашали
рушники, прапорці, калина на столах
і солодощах. Деякі учасники ярмарки
були вдягнені у вишиванки. Привітне
обслуговування, демократичні ціни
та смачна їжа – все це було присутнє
на цьогорічному заході. Розважали
присутніх танцюристи з молодших
класів. Актова зала гімназії була запо-

внена учнями, вчителями та іншими бажаючими придбати солодощі.
Біля кожного столу маленькі «продавці»
пропонували свій товар і щедро нахвалювали його. Цьогорічним відкриттям
стала перемога «новеньких» – 1(5). Юні
гімназисти довели, що й із першого разу

ТУРНІР? ТУР
НІР!

Хто сказав, що 13 –
число нещасливе?

можна зібрати найбільше коштів, варто
лише докласти трохи зусиль.
Кошти, зібрані з продажу їжі, гімназисти
передадуть

на

потреби

Правдинської

школи-інтернату. Подібна практика вже
відбувалася в попередні роки.
Арина ОРЕХОВА

відчувається

певна

напруга,

адже

мине кілька хвилин і глядачам самим
доведеться

виступати,

дискутува-

ти, сперечатися та відстоювати свою
позицію.
І ось цей час настає: всіх глядачів

залишити
актову
залу,
Напевне, не учасники обласного ТЮЖу, які всі без винятку стали просять
членів
журі
–
пройти
на
традиційний
переможцями.
Заходжу до актової зали... Навкруги
Розглядаючи оточення, навіть не інструктаж, а команди – до кабінетів,

дружня,

але

все-таки

суперницька

атмосфера. Сідаю поруч зі своєю
командою «Nota Bene» та починаю
розглядати

команди

суперників.

Зразу звертаю увагу на гурт учнів,
одягнених у сорочки в клітинку. З
таблички, що підказує, де яка команда
розташувалася в залі, розумію: це
«Еспада» з Сумської школи №10.
Озирнувшись, бачу ще одну команду
–

«Гранослови».

Як

з`ясувалося

пізніше, цього року це єдина команда
обласного турніру, що приїхала з
іншого міста – Шостки. Відразу видно,
що

учасники

дуже

досвідчені

та

помічаю, що вже розпочалося уро- де почнуться турнірні змагання.
Гра проходить у звичному для всіх
чисте відкриття. «...Ми раді вітати
учасників нашого турніру, які зовсім форматі. За два місяці до турніру
скоро зійдуться у чесному бою, щоб команди працюють над запитаннями.
кращих із найкращих! Кожна з команд спробує себе в
Отож, вітаймо! Запрошуємо команди ролі як доповідача, так і опонента й
до самопрезентації. А шановних го- рецензента у трьох раундах. Коротко
визначити

стей просимо підтримати їх гучними поясню. Команда опонента називає
оплесками. Зустрічаймо...» – лунає номер запитання, доповідач із іншої
голос ведучої. Команди виходять на- команди дає відповідь – робить
перед, представляються, а згодом доповідь. Двічі за гру команда
по черзі витягують номерки. Команді може відмовитися від відповіді –
«Еспада» дістається перший, «Nota це називається «тактична відмова».
Bene» – другий. І далі по черзі – «Гра- Після доповіді опонент зазначає
нослови», «Vox populi», «Viribus unitus», плюси, мінуси, запитання, які в нього
виникли, а рецензент доповнює те,

налаштовані на перемогу. Недалеко від

«Імпульс».

них розташувалася команда «Імпульс»

Немало теплих слів лунає на адре- чого не зазначив опонент. За тим
су учасників турніру від представни- команди викликають на загальну
Правильно
поставлені
ка оргкомітету Лариси Павловської, полеміку.

із Сумської загальноосвітньої школи
№ 15, в якій лише три учасники.
Поряд з ними сидять «Viribus unitus»
із школи № 27 та «Vox populi» з
школи №7. Вони вже щось
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інтенсивно обговорюють.

членів журі. Піднімають настрій юним запитання, повні відповіді, доречні
журналістам
майстри
художньої зауваження, – все це впливає на
самодіяльності – їх ровесники. І хоча оцінку журі.
ніхто не шкодує долонь для оплесків, ПРОДОВЖЕННЯ НА СТОРІНЦІ 3.

Турнір? Турнір!

“Ã³ìíàç³ÿ”. Ñòîð. 3.

Хто сказав, що 13 – число нещасливе?
Напевне, не учасники обласного ТЮЖу, які всі без винятку стали переможцями

ПРОДОВЖЕННЯ.

ПОЧАТОК

НА

СТОРІНЦІ 2.
Цього

року,

діляться

учасни-

Bene», «Гранослови»! Кожна з команд

Втома відходить на задній план.

варта перемоги, але здобуде її завтра

На першому місці – перемога. Глядачі

тільки одна – найсильніша.

та журі не сумують ані хвилини. Вся

ки «з досвідом», запитання значно

Фіналісти отримують завдання на

гра проходить на одному диханні.

складніші, ніж у минулому. Вони вима-

останній день. Безсонна ніч попере-

Останній раунд просто захоплює по-

гають повного розкриття теми, діяти

ду...

дих: розігрується питання про лонгрід.

потрібно, як справжні професіонали.
Варто

зазначити,

що

Третій і останній день турніру.

учасника-

Далеко не всі знають, що це таке. Але

високо

блискуча доповідь нотабенівця Влада

ми турніру стали як уже відомі ко-

піднятою головою, а хтось із сумом на

Гнаповського підкорює. Навіть чле-

манди, так і новачки, що свідчить

обличчі. Але одне я знаю точно: кожна

ни журі дивовижно одностайні – всі

про зацікавленість учнів професією з команд здобула для себе безцінний
журналіста.
досвід знань і боротьби.

оцінки – «п`ять із плюсом» – такого на

Перший день для мене, напевно,

Хтось

вийде

з

гімназії

з

тринадцятому турнірі ще не було!

Актова зала заповнена глядачами.

Веде підрахунки лічильна комісія…

найяскравіший. Адже він сповнений Всі в передчутті напруженого змаяскравим кольорами нового, бурхли- гання. Інтрига зростає. За столами
вими емоціями глядачів і неймовірно турніру – кращі з кращих. Учасники

І нарешті: «Переможець 13-го облас-

цікавими

та

інформативними виглядають стомлено: підготуватися
доповідями учасників.
за ніч – завдання не з простих. Це
...Другий

день

турніру

прохо-

ного турніру юних журналістів – команда «Nota Bene»!»
Власне, переможених справді не
виявилося. Через невелику кількість

Олена Муравей, і Рена-

команд – скрута в державі таки дає

та Валюх, колишні учасниці команди

про себе знати! – всі отримують свої

університету. Саме в цьому ВНЗ зна- «Nota Bene». Саме в третій найважходиться кафедра журналістики та чий день дівчата прийшли підтримати

більші чи менші перемоги. Два – дру-

філології, тут готують професіоналів свою колишню команду. Рената нині
своєї справи. До речі, одна з ведучих – студентка Сумського педагогічного,

займають третє місце. Журі також

турніру – Олександра Токар, студент-

Олена

окремих учасників турніру й визначило

ка цієї кафедри.

відносин

дить на базі Сумського державного

Моє враження, що перший день

знають і

–

Інституту
Київського

міжнародних
національного

університету.

залишиться найяскравішим спогадом,

«Чи сумуєте ви за своєю коман-

схоже, не підтверджується: другий

дою?» – розговорившись, запитую у

гих місця, а ті, хто не вийшов у фінал,
відзначило високий рівень підготовки
переможців у відповідних номінаціях.
Позаду випробування, переживання, цікаві ігри, змагання, спілкування,
отриманий

новий

досвід,

попере-

день не менш цікавий і напружений. дівчат. Олена зізнається: «Чесно каУчасники турніру пробують свої сили жучи, дуже сумую. Це була частина

ду – підготовка до нових турнірних

вже з іншими командами. Доповіді,

мого життя. Дуже часто, вже будучи

Отже – до нових перемог!

полеміка,

студенткою, згадую часи, проведені

сто

суперечки...

зашкалюють.

Емоції

Усі

про-

команди

в

з «Nota Bene». І турнір – один із

напруженні, адже незабаром оголо- найяскравіших спогадів».
сять трійку фіналістів.

зустрічей на Всеукраїнському етапі.
Ірина КОЛЕСНИЧЕНКО
На фото: Ось вона, команда «Nota
Bene»!

А поки журі збирається з думками з приводу трійки найсильніших,
одна з викладачів кафедри, раніше
– відома тележурналістка Раїса Стоян знімає напругу з учасників, проводить екскурсію університетом. Тут
справді класна техніка: суперсучасні
комп’ютери,

професійне

обладнан-

ня. Є де навчатися і є чому! Тільки
відвідання навчальної телестудії варте
того, аби взяти участь у цій екскурсії…
Ми саме слухаємо про підготовку
тележурналістів,

як

зненацька

до

студії заходить голова журі Володимир Садівничий. У всіх на мить захопило подих, адже зараз ми дізнаємось
трійку

фіналістів... «Еспада», «Nota

6’ 15

Зі святом!

Ñòîð. 4. “Ã³ìíàç³ÿ”

Український Новий рік, – який він?
Новорічна ніч уже миготитьвиблискує здаля вогниками гірлянд,
сніжинок і зірок. Святковий передзвін
дочувається вже десь поблизу. Отот настане свято. Такий улюблений
нами Новий рік. Снігурка, торбина з
подарунками, казкові олені, мандаринки та красуня-ялинка… Що ще
для вас Новий рік?
Виявляється, такі звичні новорічні
символи з’явилися відносно недавно. А до цього на українських землях
традиційними були зовсім інші образи, персонажі та звичаї. Та і Новий
рік, зрештою, зустрічали зовсім не у
грудневу ніч…

Чому ластівка прилетіла
на Щедрий вечір?

У сиву давнину, коли наші предки
жили у гармонії з довколишньою природою, ставилися до неї з великою
шанобливістю та вважали її частиною
свого життя, всі святкування збігались
із природними циклами. Свято зустрічі
нового літа (року) називали Новоліттям.
Народження чогось нового, початок
року, наступний етап життя природно
розпочинався із настанням нової пори
– приходом весни. Перше березня (або
14-е за новим календарем) було першим днем нового року.
Настає Новий рік – і пробуджується
природа,
розквітають
квіти,
світ
народжується заново. «Цього дня
прокидається від зимової сплячки бабак, виходить на світ, свище тричі, а
потім знову лягає на другий бік і так
спить аж до Благовіщення», – говорилось у жартівливому повір’ї.
«Щедрик,
щедрик,
щедрівочка,

Морозенко
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прилетіла ластівочка…» – ця пісенька
прийшла до нас ще з тих далеких часів.
Ластівки прилітають навесні і, співаючи,
радіють приходу нового року. Отже, Новий рік українці святкували навесні. Так
було до ХІІ століття…
Згодом, після хрещення Київської
Русі, у споконвічні традиції почали
вплітатися біблійні мотиви. Новий рік
припадав на святої Явдохи. «Явдоха
хвостом махне – сніг повіє», – казалось
у приказці. Тільки Явдоха має ключі від
весняних вод – тих, без яких цьогоріч
не буде врожаю.

Морозенко проти Діда
Мороза

Ніч, коли відкривається
небо
Із початком ХVІІІ століття свято
Нового року переносять на 14 січня.
У переддень цього свята заведено
було пошановувати Маланку. Маланка-Вода спадає на Щедрий вечір разом із Василем-Місяцем сповістити
господарів про майбутні урочистості
та погостювати. Це в народі так і
називається – гостини Маланки.
Василів вечір був завжди «віщим».
Саме тоді заведено було ворожити на
судженого, свою долю, на майбутнє.
Цей вечір був чарівним і особливим.
Сусіди, які посварились, обов’язково
йшли миритись. А хлопці, отримавши
раніше гарбуза від дівчини, намагалися
ще раз спробувати долю, сподіваючись
у Василів вечір розчулити майбутню наречену.
Багато повір’їв було пов’язано з
цією датою. Люди вірили, що у ніч з
13 на 14 січня «відкривається небо» і
в Бога можна попросити що завгодно.
Вода у криницях перетворювалася на
вино, а на печі у хаті танцювали святі
Василь із Маланкою.
У кожному регіоні України було щось
своє: обряди, повір’я, традиції. Та повсюди і для кожного день Нового року
був особливим святом.

Виявляється, старий добрий Дід
Мороз – не такий вже й старий. А ялинка – не така вже й новорічна.
Міфологічного
персонажа,
пов’язаного із Новим роком, у давній
українській традиції немає. Проте ми
всі чули про Мороза-Морозенка. Він,
на відміну від Діда Мороза, був страшним, лютим духом, божеством холоду,
віхоли, криги. Його люди остерігалися,
боячись за худобу і збіжжя. Сильну
холоднечу вважали його диханням,
бурульки – його сльозами, іній – замерзлими словами. Снігові хмари, за
уявленнями слов’ян, – це волосся
божества холоду. Як і у будь-якого
іншого язичницького бога, було у ньоЯк козаки на Новий рік
го своє генеалогічне древо. Батьком
річки ділили
був дуже шанований і наймудріший із
Напередодні Нового року козабогів Велес, а от матір’ю божества хо- ки сходились до Запорізької Січі. Ті,
лоду слов’яни вважали богиню смерті хто жив у зимівниках поблизу річок,
– Мару.
рибалив чи полював на довколишніх
Із етнографічних праць відома давня традиція, що побутувала у деяких
краях. Господар, взявши куті, підходив
до вікна або виходив на подвір’я і говорив: «Морозе, морозе, ходи до нас
куті їсти!» Повторивши цей заклик тричі
та почекавши трохи, продовжував: «Не
йдеш, то не йди і на жито, пшеницю і
всяку пашницю!».
А от товстенький бородатий дідусь
із червоним носом з’явився у нас
уже на початку ХХ століття і прийшов
із російської літератури, притягнувши за собою й ялинку. Ялинку, що
нав’язливо замінила українцям їхнього
традиційного Дідуха – прадавнього символа Нового року. Цікаво, що
вічнозелене (тепер новорічне для нас)
дерево, раніше використовувалось у
весільних обрядах та символізувало
відродження, вічне життя – весільне
гільце.
Дід Мороз

Зі святом!
територіях, вставали дуже рано. Це був
важливий день у році, тому одягалися
пишно, по-святковому. Умившись і прибравшись, ішли до церкви на вранішню
службу.
Коли скінчалася Хвала Божа, козаки
розходилися з церкви по курінях, щоб
пообідати. Тут вони молилися перед
образами, поздоровляли один одного зі святом, потім здіймали з себе на
часок коштовну верхню одіж і садовилися за стіл, званий сирним, лишаючи
курінному отаманові місце в куті під образами.
А з вулиці вже доносилися звуки
литаврів. То скликали козаків на раду.
Треба було розділити майно на наступний рік: який курінь за що відповідатиме.
Так ділилася вся земля запорожців –
від устя ріки Самари до верхів’я ріки
Конки, і від частини Дніпра, де пороги,
до устя Буга.
«Панове молодці! У нас тепер Новий
рік; треба нам по старому нашому звичаю зробити між товаришами поділ річок,
озер, полювання і риболовлі!» – «Та треба, треба! Будемо ділити, як від давендавна…» – описував традиції запорожців
історик Дмитро Яворницький.
Не менш важливою справою було
обрання у день Нового року козацької
старшини. Гуртом вирішували, залишати старого головуючого, чи обирати нового. На таких новорічних радах
призначали також суддів, осавулів та
писарів.
Отаким було у козаків свято Нового
року – день вибору нового майбутнього.
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Від хати до хати ходили щедрувальники (колись це були гурти дорослих
чоловіків), вони обходити з піснями
село та громадські посіви – на добрий
врожай. Щоб родила нива, проводили
по ній, ще засніженій, символічну борозну і засівали зерном. У перший день
Нового року засівали і в кожній хаті.
Цей день вважався сприятливим для
початку важливих справ. Надавали також значення тому, хто першим увійде
до хати. Вважалося, що першим має
зайти чоловік, такий звичай мав назву
«полазник».
Подекуди духовенство знімає заборони на споживання скоромних страв
мирянами і в новорічну ніч, розуміючи
слабкість
людської
натури,
хоча
православні мають тримати піст до 7
січня за новим стилем.

Ось такими бувають дідухи

Що таке – «Козу водити»?

Популярними були народні новорічні
вистави «Коза» та «Маланка», участь у
яких брали переважно чоловіки. Козу
– тварину, що вважалася символом
плодючості, зображав парубок у вивернутому кожусі з дерев`яним макетом голови тварини. У виставі були
також присутні Дід, Баба, Лікар, Солдат, Єврей, Циган, Турок, Гончар та
інші персонажі, які розігрували жанрові
сценки. Роль Маланки – недоладної
господині, котра не вміє нічого робити,
так само виконував парубок, переодягнений у жіночий одяг.
Від благочестивої спокійної атмосфери зустрічі Різдва новорічне свято
відрізнялося гамірним характером. У
І – гора пирогів!
цей день дозволялися парубоцькі бешНовий рік і Різдво наші предки
кети. Церква ж закликала вірян бути
зустрічали у гарно прибраній оселі, з
стриманими у святкових забавах, не
ялинкою чи дідухом – у залежності від
зловживати спиртним, не переїдати,
статків господарів. Іван Франко, запиутримуватися від непристойних жартів.
суючи матеріали про різницю різдвяних
Розуміючи, що в чомусь вони могли «пезвичаїв панів і простого народу, зазнаредати куті меду», учасники новорічних
чав: «Пан ставить смереку, русин кладе
ряджень на Гуцульщині й нині після засніп», – йшлося про дідуха.
вершення свят йдуть до потічка, «щоб
Новий час, що мав наступити після
змити гріхи».
свята, творився за участі самих людей,
***
адже від їх поведінки у минулому році
Отакими були новорічні свята в
залежала доля майбутнього. До свят
Україні. Наші предки вірили, що в ніч
готували не лише страви та напої, але й
під Новий рік оновлюються небо і земдушу та тіло – молитвою та сорокаденля. Небо в цей час відкрите, тому збуним постом. Вечір напередодні Різдва
мав назву «щедрий», «багатий». М’ясо ваються всі бажання, якщо встигнути
і ковбаси, холодець і тушкована капу- опівночі їх подумки промовити чи поста, печеня, смажена риба, налисни- бажати чогось хорошого іншим. І цю
ки – чого тільки не було на святковому традицію варто зберігати й по сьогодні
столі. Обов’язково у цей вечір, крім куті, – бажаймо одне одному добра!
готували пироги. Господар дому ховавЗа матеріалами
ся за мискою з пирогами і бажав, щоб і
Надії ПОНЯТИШИН і
наступного року родина мала таку саму
Галини БОНДАРЕНКО
гору пирогів.
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Книжкова полиця
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Пустеля, техніка, зброя та – захопливий сюжет
Макс Кідрук презентував другу частину «Бота» у Сумах
Презентація книги українського
письменника та мандрівника Макса
Кідрука «Бот-2. Ґуаякільський парадокс» відбулася в бібліотеці Української
академії банківської справи. Бот-2 став
логічним продовженням технотрилера
«Бот. Атакамська криза», яку автор презентував у Сумах у 2012 році.

Книжки сучасні
і майбутні

На зустріч із письменником завітало
близько ста сумчан. Творчістю Макса
Кідрука цікавляться абсолютно різні
люди: школярі та студенти, люди похилого віку. Під час зустрічі автор презентував буктрейлери до нової книги
(короткі відео, що створюють візуальну
презентацію твору), особливістю яких
є те, що письменник створює їх власноруч. Також Макс поділився своїм баченням щодо голлівудських акторів, які
могли б зіграти головних героїв «Бота»,
втім, пояснив, що екранізація технотрилеру в найближчому майбутньому навряд чи є можливою.
Захопливими виявились історії, які
Кідрук пообіцяв використати для своєї
наступної книги, що матиме назву «Зазирни у мої сни»: читачів очікує суміш
трилеру та наукової фантастики.
Тим, хто ще не знайомий із
творчістю Макса Кідрука рекомендуємо
неодмінно це виправити! Адже автор
насправді заслуговує на це. Щоб переконати вас, – трішки розповім про автора нині відомих книг та про один із
творів.

Отже, Максим Кідрук...

Письменник, публіцист, автор першого українського технотрилера «Бот».
Макс – невтомний мандрівник, невиправний оптиміст, активний і сповнений ідей, невпинно дивує своїх читачів.
Здобув премію на конкурсі «Коронація
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слова – 2009», диплом «Відкриття року»
книготоргової мережі «КС» 2009 року,
премію конкурсу «Книга року – 2010»,
відзнаку «Коронація слова – 2012»,
премію імені Андрія Малишка.
Окрім письменницької діяльності,
Макс започаткував науково-популярний проект «Quantum», що складається
з восьми захоплюючих лекцій і має
на меті донести знання про явища та
тіла, розміром від ядра атома до зіркигіганта; про процеси, які відбуваються
на відстані світлових років та у глибинах людського тіла і свідомості. Тут
розглядаються питання про виникнення
Всесвіту, масштаби та реальні розміри
Сонячної системи і про життя за межами сонячної системи.
Народився Максим на Рівненщині.
За освітою – інженер-енергетик. Письменницьку кар’єру починав із написання
тревелогів на основі власного досвіду
мандрівника. Побував у більше, ніж 30
країнах світу, серед яких Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, Нова Зеландія та інші.
«Бот» — перший український технотрилер, написаний українським письменником і мандрівником Максимом
Кідруком. У гостросюжетному романі
поєднано сучасні технології, психологія
та «екшн». Події роману є вигаданими,
але все інше — місця, природні об’єкти,
техніка, зброя, фізіологічні особливості
живих організмів є реальними. «Бот.
Ґуаякільський парадокс» – сиквел першого «Бота», після появи якого минуло
три роки. Ця нова, ще більш непередбачувана та масштабна книжка, сповнена іронії, гумору, жесті та жаху. Що
ж у її сюжеті?

Слідом за Тимуром –
до Чилі
Молодий український програміст
Тимур Коршак отримує виклик від колишнього замовника, якому колись
продав «сирий» (не скомпільований)
код для керування ігровими ботами. З тим кодом щось негаразд.
Хлопець, спокусившись на великі
гроші, відправляється у віддалену
лабораторію на півночі Чилі.
У Чилі Тимура під конвоєм
озброєних африканських найманців
везуть у пустелю. Одна машина
відстає і на неї нападають абсолютно схожі між собою хлопчаки. Авто
відбивається і наздоганяє решту групи. Прибувши до відмінно захищеного
лабораторного комплексу, Тимур стає
членом міжнародної групи вчених.
Науковцям
вдалося
розробити керовані рої нанороботів, які
спроможні проникати в мозок і
з’єднуватися з нейронами та між собою, формуючи мозкові плати. Так
з’явилися боти — швидкі, хитрі та
надзвичайно агресивні. Вони розроблялися на замовлення США та Японії
з метою створення солдатів нового
покоління, чиї мізки поєднані в одну
мережу і здатні обмінюватися даними
в режимі реального часу.
Із 110 піддослідних ботів 42
утікають. Катастрофа неминуча, Тимуру та кільком вчених необхідно їх
зупинити…
Відчули інтригу? Тож – до книжки!
На зустрічі була
Анна БЕЗДЕНЕЖНИХ

Ëітстудія

“Ã³ìíàç³ÿ”. Ñòîð. 7.

«…диво – реальне. Диво – ª»
Аíгел³íà – îдиíàдцÿòиклàсíицÿ. Вîíà – людиíà, в ÿк³й уживàюòьсÿ
бàгàòî супеðечíîсòей.
Зàхîплюєòьсÿ ³сòîð³єю, пîеç³єю ³ клàсичíîю фðàíцуçькîю л³òеðàòуðîю,
ìелîìàíкà – слухàє все: в³д клàсики дî ðепу. Беðе àкòивíу учàсòь у жиòò³
г³ìíàç³ї, çîкðеìà дîлучàєòьсÿ дî сòвîðеííÿ íàшîї гàçеòи.
¯ї пîеç³ї в «Ã³ìíàç³ї» дðукуюòьсÿ впеðше. Ñвîїì улюблеíиì пðийîìîì у
пîеòичíих òвîðàх вîíà íàçивàє викîðисòàííÿ пîдв³йíих еп³òеò³в. А гîлîвíе:
у її в³ðшàх кîжеí ìîже в³дшукàòи чàсòиíку себе.
Аня БЕЗДЕНЕЖНИХ

Àнгеліна КОÂÀНДÀ
çàкðивàй îч³, íужбî çàкðивàй їх
сильí³ше
íеçл³чеííî бàгàòî душ є íà св³ò³
íе çì³íеíî ще íàдòî бàгàòî, щî є
в чужîìу, îðеíдîвàíî-влàсíîìу св³ò³.
àле ÿ пðîшу òебе íе в³двеðòàòисÿ,
³ íе кðичàòи, хîчà б пðи д³òÿх.
кîжíîìу ç íàс, òих, хòî
пðиìàðливî блукàє св³òîì у пîшукàх
ì³ф³чíîгî îàçису,
îàçису, чиÿ геîлîкàц³ÿ íедîсÿйíà
³ це вельìи дивíî
Дивíî чи Дивî?
у всесв³ò³ усе дивíî
п³дсв³дîìî çíàйîìе
íевиìîвíî íевòîìíе
шукàííÿ òîгî, щî дàвíî вже
пðîйшлî
³ сòîв³дсîòкîвî, îсòàòîчíî,
сòàòисòичíî беçпîвîðîòíе.
àле кîжíà çàгублеíà душà,
щî гðàє глàд³àòîðîì ç
влàсíîю гîðд³сòю
пîвеðòàєòьсÿ дî свîгî кîл³çею
ç дîвгîîч³кувàíиì ðàпòîвиì
íàсòàííÿì îсеí³.
îсеí³, щî ìàє буòи кульì³íàц³єю
легеíдàðíîї бðàòîвбивчîї в³йíи
ç влàсíиì сîбîю
кîжíà душà гîòîвà дî бðудíих
спекулÿц³й òà çàòÿжíих
àпàòичíих àфеð
кîжíà душà, шукàючи дивà,
губиòь себе у дивíîìу òà àìîðфíîìу
лàб³ðиíò³ влàсíих хиìеð.

купàючись у òеðпких òà сîлîíих
³люç³ÿх влàсíîгî спîкîю
хîчеòьсÿ çàçíàчиòи, щî цÿ
дîвгîòðивàлà б³йíÿ, ð³çàíиíà,
де пîðàçкà є çàгàльíîв³дîìîсв³дîìîю
цÿ циðкîвà дðàìàòичíà дикòàòуðà
себе влàсíîгî ç влàсíе сîбîю
дикòàòуðà, де в³дчуòòÿ слàбкîсò³
òà ìлîсò³
беçпеðечíî дîì³íуюòь
де екçисòеíц³àльí³сòь жиòòÿ
вже íе çдàєòьсÿ òàкîю
òеàòðàльíî ìелàíхîл³чíîю
òà íеçíàйîìîю
де ðîçуì³ííÿ òеðîðисòичíîгî
спîкîíв³чíî íàв³ки çàлÿглî
ì³ж сòàðàííî скîíсòðуйîвàíиì «ìи»
òà òîбîю.
òàке жиòòÿ влàсòивî íе кîжíîìу.
³ ÿкщî чеðеç сîòí³ òуìàííих
сàðкàсòичíî-³ðîí³чíих çàлÿкувàíь
òисÿч³ дàлеких íебесíî-кîсì³чíих
сòðàх³в, щî лàìàюòь òебе
ç ò³єю швидк³сòю,
кîли пðиðечеí³ лÿлькîвîдíиì жиòòÿì
пàдàюòь ç п³дìîгильíих дàх³в
ì³льйîíи плÿшîк суìí³ву
òà ц³л³ пîлÿ
íепðàвильíих òлуìàчеíь,
слàбкîсò³ òà спîкусливîгî
бàжàííÿ в³дсòупиòи,
Ти çìîжеш пðîíесòи сàкðàльíîîсîбисòе, живе, свîє,
в³òàю, ì³й дðуже,
дивî – ìîжливе
дивî – ðеàльíе
Дивî – Є.

***

ÿ вже òðеò³й деíь шукàю чîгîсь
б³льшîгî
ÿ вже блиçькî òижíÿ пðàгíу
çíàйòи
десь çàлишеíу íà îс³íí³й бðук³вц³
òà çàгублеíу у кишеíькîвих
пàðîд³ÿх себе
àле щî ще б³льш îсîбисòîвàжливî
ÿ вже òðîхи б³льше í³ж в³чí³сòь
шукàю òе,
щî є пðîсòî пðиìхîю, çàбàгàíкîю
жиòòєвî-íеîбх³дíîгî çì³сòу
ÿ шукàю Тебе.
шукàю òебе усюди
бàчу òвîї îч³ у кðàплиíàх дîщу,
щî íàвçдîг³í леòÿòь дî çеìíîгî
ÿдðà
кеðуючись пðàвилàìи гðàв³òàц³ї
чи çвичàйíîгî, будеííîгî пðиìусу
в³дчувàю òвîї òðîхи òеðпк³,

ç àðîìàòîì ³íжиðу,
ÿíòàðíîгî кîльîðу ðуки
ÿ дуìàю, ÿкщî б Бîг ³сíувàв,
у íьîгî вîíи були б сàìе òàк³.
òà хòî ÿ òàкà, щîб судиòи ³ дуìàòи
³сíує чи íе ³сíує.
ÿ бàчу, в³дчувàю пðисуòí³сòь òвîєї
душ³ у вс³х сòðàйкàх, ì³òиíгàх
³ гàðÿчих òîчкàх
у всьîìу, де люди убивàюòь людей,
бî в цьîìу сòîв³дсîòкîвî є òи.
скîð³ше çà все òвîє жиòòÿ є
пðÿìиì ³ îсòàòîчíиì дîкàçîì,
щî Диÿвîл òàки ³сíує.
ÿ хîчу, щîб òи був пðисуòí³й
у кîжíîìу çíÿòò³ сукí³,
кîжíîìу ðàíку òà кîжíîìу пеðехîд³
чеðеç дîðîгу.
îсîбливî, ÿкщî цей пеðех³д
весòиìе òеðíисòиìи в³хàìи дî òвîгî,
íà щàсòÿ, ì³ф³чíî-íеçíàйîìîгî
дîìу.
хîчу, дивлÿчись у дçеðкàлî,
бàчиòи òебе
çàбувши пðî òвîю íàхàбíу
циí³чí³сòь òà пîкàçîвий спîк³й,
ÿ фàíàòичíî хîчу òебе вивчàòи,
пîки ще ìîжíà.
слиçькиìи, бîлîòíиìи вечîðàìи
ÿдеðíих сусп³льíих àòàк
ÿ пðàгíу çàбуòи усе,
à гîлîвíе çàбуòи òе,
щî булî íеìîжливиì.
íàìîжливиì чеðеç кîсì³чíу вîлю,
пîсушлив³сòь сîц³уìу
чи àíòиðîìàíòичíе спðÿìувàííÿ
ìîєї душ³.
îбиðàй щî хîчеш
ÿ ж îбиðàю çàбуòи Тебе.
àле íà îсòàíîк, òи кîли йòиìеш
пðîспекòàìи свîєї сîв³сò³
пðîвулкàìи сплÿчîгî,
íàп³вìеðòвîгî суìл³ííÿ, çíàхîдÿчи
дàвíî вже çàбуò³,
çàлишеí³ íàпðиçвîлÿще,
íà вàкхàíàл³ю дîл³,
бàгàòîквàðòиðí³ будиíки,
де жили ò³,
хòî кîлись були îсîбливî бàжàí³
³ дîðîг³.
випàдкîвî çàвеðíеш дî
клàдîвищà дàвíî пîкиíуòих òà
çàíедбàíих,
кîлись òàких пеðспекòивíих
³ пð³îðиòеòíих пîчуòò³в.
íе пîсп³шàючи, çíàйди òàì ìеíе.
ìîгилу, щî í³ òи, í³ ÿ, à пðîсòî
сусп³льíî-вàжлив³,
í³кîìу íе в³дîì³, ì³íлив³ чиííики,
виðили.
бî гàðíий к³íець – це íàпевíî
òàки гîлîвíе.
пîсò³й òàì òðîхи, кàðòиííî, ÿк у
гîл³вудських ф³льìàх,
íе кл³пàючи, дивлÿчись у дàль,
щî í³би àíîíсує
íàш³ ìàйбуòí³ ìîжливîсò³
òà çвеðшеííÿ.
ÿ íàд усе хîчу çàбуòи
òà ще б³льш хîчу блàгàííî
спîíукàòи òебе,
îпусòивши îч³ íе в³д сîðîìу
чи ðàдÿíськîї íàпускíîї ìîðàл³.
«Ти ìàєш пàì`ÿòàòи».

6’ 15

Ñòîð. 8. “Ã³ìíàç³ÿ”

Гімназія має таланти!
Це
вкотре
довели
маленькі
гімназисти
на
організованому
учнівським
самоврядуванням
Демократичної Республіки Гімназія
талант-шоу, що відбулося 13 листопада в актовій залі.
До
участі
долучилися
учні
перших(п’ятих)
–
третіх(восьмих)
класів, які показували свої таланти у
трьох номінаціях: співах, танцях і грі
на музичних інструментах. Учасники старанно готувалися до виступів:
процес підготовки і репетицій було
чутно ще за кілька годин до початку
концерту, і навіть коли шоу розпочалося, деякі танцювальні колективи
вкотре «проганяли» свої номери у
шкільному коридорі.
Але підготувалися не тільки учасники концерту, а й їх групи підтримки.
Майже після кожного виступу в залі
лунали гучні оплески і підбадьорливий
схвальний галас, а однокласники
конкурсантів з 2(6)-В (до речі, класу
з найбільшою кількістю номінантів
на звання найталановитіших), навіть
намалювали креативні плакати, які
біліли в актовій залі під час виступів.
У першій – співочій – частині заходу прослідковувалася тенденція
до виконання пісень на патріотичну,
проукраїнську
тематику.
Особливим став виступ шестикласниці
Ксенії Богомолової, яка не так давно
переїхала в наше місто з Донбасу і
своєю піснею закликала гімназистів
жити в «Світі без війни». Переможницею ж у цій номінації стала талановита Марія Воропай (3(7)-Г) з багатьом
відомою у виконанні гурту «Воплі
Відоплясова» композицією «Країна
мрій».
Танцювальні номери порадували різноманітністю й оригінальністю
жанрів: тут і джайв, і контемп, і хіпхоп, і навіть акробатика! Журі було
нелегко визначитись із переможцями,
та все ж першість у номінації «Танцювальний номер» отримало прекрасне дівоче тріо: Анастасія

Курашвілі (2(6)-В), Софія Бут (1(5)-В)
і Емілія Попілнух (3(7)-В з чудовим
акробатичним виступом.
Серед музичних інструментів, уміле
володіння якими показали гімназисти,
– піаніно, скрипка та баян. Переможець в останній номінації – Єгор
Хярм (2(6)-В) підкорив усіх присутніх
своєю майстерною і чуттєвою грою на
скрипці, а баяніст і танцівник Назарій
Пось (1(5)-А), завдяки своїй харизмі
і старанності, заслужив на приз глядацьких симпатій.
Отже, після концерту з усією
впевненістю можемо заявити, що
гімназія має таланти! І, сподіваємося,
в подальшому за роки навчання в
гімназії ці таланти будуть і надалі розвиватись, або ж наші учні відкриють у
собі ще й нові вміння та здібності!
Слід також зазначити, що для нового самоврядування гімназії це талант-шоу стало стартом цьогорічної
програми запланованих позакласних

Конкурс

заходів. Своїми враженнями ділиться
президент Демократичної Республіки
Гімназія Віталій Спаських:
«Гімназія має талант» – це перша
наша робота як нового самоврядування, тому Міністерство культури
та відпочинку поставилось до неї з
усією відповідальністю. Ми проводили з дітьми репетиції, допомагали їм ставити номери, бачили, як
усі стараються. І тому дуже важко
було обрати переможців, кожен був
гідний. Але конкурс є конкурс, і ви
вже знаєте імена тріумфаторів. Цей
захід показав, що в молодших класах гімназії (а саме вони переважно
брали участь у конкурсі) є дуже багато талановитих дітей, і ми взяли за
мету проводити більше заходів такого плану, щоб діти в звичних для них
шкільних умовах змогли розвивати
свої здібності».
Анна БЕЗДЕНЕЖНИХ
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