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Зроби паузу
для нас!

ВЕНЕЦІЯ ПО	КИЇВСЬКИВЕНЕЦІЯ ПО	КИЇВСЬКИВЕНЕЦІЯ ПО	КИЇВСЬКИВЕНЕЦІЯ ПО	КИЇВСЬКИВЕНЕЦІЯ ПО	КИЇВСЬКИ
Лупенко НадіяЛупенко НадіяЛупенко НадіяЛупенко НадіяЛупенко Надія

Зима…Гарна була цього року. А тепер запам'ятайте ії
такою на 40 років.Багато опадів (снігу 	 на радість
сільському господарству) багато води і багато проблем.

На одному з засідань КМДА було надано
доручення усім комунальним службам
міста перевірити стоки,
розроблено план дій пропуску
льоду, повені та паводків.
Підготовано усі комунальні
служби. Встановлено
нагляд за найбільш
небезпечними об'єк	
тами, спостереження
за розвиткоммеж
затоплення. Це гово	
рить влада. Кажуть,
що у Києві не має
загрози бути "затопле	
ним". Чи "затоп	
леним". Проте сніг у
великих кількостях не
вивозиться на поля з міста.

Що говорять фахівці, наші
екологи? Існує закономірнісь,
що Київ навесні затоплює раз на 30	
40 років. В минулому столітті таки
потопи були зафіксовані в 1931р. , на початку  60	
х, у 70	х роках (вже минуло 30 років!)

Зима була холодна, випало багато опадів. Синоптики
передбачають, що лютий і березень будуть холодними,
виходить, що на танення снігу часу дуже мало 	 квітень
(але погода не надійна штука).

За такої ситуації наш дідусь Дніпро не встигне
"прогнати" паводову воду до Чорного моря, до того ж,
річка регулюється і має притоки…І оскільки вода не зможе
текти "вниз", то природно, вона піде в ширину.

Вірять, що Київська ГЕС затримає воду. Проте це не так.
Десна (притока Дніпра) впадає нижче греблі. Років 10
тому, значна частина Труханового острову опинилася під

водою.
Зараз можна чекати на потужна повінь,

яка знесе всі, незаконно зведені, у
водоохорон	них зонах Дніпра і

Десни дачні поселення ; заллє
нижчі частини столиці 	

Поділ,  Харківський
масив, Троєщину.

Вода може залити
підвали і перші
поверхи, змиє
кіоски, машини,
сміття.

До речі, саме
незаконно зведені
дачі можуть сприяти
ще більшій повені.

Якщо раніше вода
переходила у невеликі

водойми, болота, то тепер
це "поховано" під тоннами

навезеного піску і воді нема куди
діватися. Тож вона змітітиме все на своєму

шляху.
На сьогодні все сотні будинків підтоплені.
 Перспектива:
Закупаємо гондоли (довгі човники) і стаємо

гондоль'єрами 	 це така професія у Венеції. До речі,
гондоль'єри повинні не тільки вміти керувати човном
(гонодолою) але й гарно співати!

Дивимося і сприймаємо усе з оптимізмом.
О со	о	ле! О со	о	ле	мі	і	о	о…^.^

Засновник 	
Молодіжний  журнал "СТІНА"

www.stina.net.ua

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ
БЕЗКОШТОВНО!
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ЗНИЩЕННЯЗНИЩЕННЯЗНИЩЕННЯЗНИЩЕННЯЗНИЩЕННЯ
ЧЕРНЕЧОГО ЛІСУЧЕРНЕЧОГО ЛІСУЧЕРНЕЧОГО ЛІСУЧЕРНЕЧОГО ЛІСУЧЕРНЕЧОГО ЛІСУ

ПІД КИЄВОМПІД КИЄВОМПІД КИЄВОМПІД КИЄВОМПІД КИЄВОМ
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У той час коли весь світ готується до ювілею Перемоги у Великий Вітчизняній
війні, прямо під  Києвом знищують унікальній природний комплекс 	 Чернечій
ліс. Це місце, де ще збереглися легендарні Змієві вали (пам'ятники історії 9	11
сторіччя), які захищали Київ від навали кочівників, та лінія оборони 1941 року
яка складається з 7 дотів, командирського гроту та безлічі окопів.

718 гектарів цього вікового лісу вже віддано під вирубку, бо багатії отримали тут
землі під котеджі. Невже ми дозволимо по цій унікальний історичній та екологічній
спадщині пройтися бульдозером та бензопилкою?! І нехай у нас не так багато сил і ще
слабкий голос, але ми здатні закликати школярів, студентів, батьків зберегти наше
майбутнє, адже наша сила у усвідомленні і об'єднанні зусиль. Журналіст 	 це не той, хто пише,
це той хто бачить і вчасно повідомляє громадськість про небезпеку. Ми приєднуємося до боротьби дорослих
журналістів і можливо наш голос допоможе зберегти заповідну зону!

ЛЯГУШКА, КОТОРОЙЛЯГУШКА, КОТОРОЙЛЯГУШКА, КОТОРОЙЛЯГУШКА, КОТОРОЙЛЯГУШКА, КОТОРОЙ
ГРУСТНО...ГРУСТНО...ГРУСТНО...ГРУСТНО...ГРУСТНО...

Виничук УльянаВиничук УльянаВиничук УльянаВиничук УльянаВиничук Ульяна
Как хочется на тот прекрасный берег! Маленькая лягушка

сидела на грязном берегу, её окружала только грязь и мусор...
она сидела рядом с рекой, в которой отражалось красивое синее
небо с пушистыми облаками, похожими на гривастых львов...

"Как там красиво... здесь тоже когда	то так было... " 	 подумала
лягушка, смотря всё на тот же прекрасный берег, усыпанный
зеленью, цветами... там дул тёплый ветерок, который своим
дыханием развивал листья на деревьях, как волосы человека... а
возле лягушки пронесся холодный ветер... Один лепесток от
какого	то цветка проплывал по реке... Лягушка уже давно не
видела такого красивого лепестка! Он пристал к берегу рядом с
ней... "Какая красота!", 	 подумала она. Села на лепесток, чтобы

приютиться среди красоты... Но вот её потревожил шорох в зарослях...
оттуда вышла девочка с цветочком, с которого был тот самый лепесток....

Подул ветер и лягушка поплыла на красивый берег на "розовом
кораблике"... девочка не отрывала глаз от этого зрелища! Вскоре,

когда вода под лепестком лягушки стала прозрачной, та мигом
доплыла до красивого берега, с цветком в руке..."Как хочется на тот

прекрасный берег!"...	 подумала девочка...
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ЕКОЛОГІЯ І ЛЮДИНАЕКОЛОГІЯ І ЛЮДИНАЕКОЛОГІЯ І ЛЮДИНАЕКОЛОГІЯ І ЛЮДИНАЕКОЛОГІЯ І ЛЮДИНА
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Гуляйченко ДіанаГуляйченко ДіанаГуляйченко ДіанаГуляйченко ДіанаГуляйченко Діана

Однією з найвизначніших проблем нашого світу є проблема екології. Кожного дня людина негативно впливає на
своє оточення, вирубуючи ліси, виловлюючи масштабно рибу, вбиваючи тварин. Прикладна екологія та вчені
намагаються покращити та захистити навколишнє середовище. Наприклад, обмеження шкідливих викидів у
гідросферу та атмосферу, створення заповідників, національних парків для захисту рідкісних тварин та рослин,
обмеження лову риби, обмеження викидів сміття. У наш час існує дуже багато заводів, фабрик, які зливаюсь різні
хімічні речовини, нафту та інше у моря та океани. Це дуже шкодить рибі, самій воді та людям.

Наприклад, варто згадати відому кінострічку "Сімпсони у кіно". Весь фільм присвячений ідеї екології, її важливості
та наслідкам, якщо природу не оберігати. Згадаємо, як на початку группа Green Day (назва якої перекладається як
"зелений день", що теж не просто так) тоне у озері, яке роз'їдає деревину. Що ж треба було зробити з цим озером, щоб
воно здобуло такі властивості? Викиди зі Спрінгфілдської АЕС, сміття, яке жбурляли туди жителі міста та інше. В
результаті з'явились стоокі мутанти, місто закрили під купол і вирішили підірвати його, щоб не розносити цю
екологічну проблему і на інші міста.

Кожного дня, кожної години, хвилини та секунди ми руйнуємо свою планету навіть не замислюючись над цим. Ми
використовуємо багато енергії, виливаємо у каналізацію чисту воду. Ми не думаємо, що коли	небудь такої води не
залишиться зовсім, що люди знищать світ і самих себе. Я вважаю, що про майбутнє треба думати вже зараз, економлячи
воду, очищаючи землю, переробляючи сміття, адже поліетилен, пластмаса та інші упаковки, у які ми кладемо їжу
дуже шкідливі для навколишнього середовища.

Фрукти 	 їжа майбутнього
Візьмемо звичайний апельсин. Якщо людина захоче пити, вона може видавити із нього сік. Це смачно, корисно і

економно. Якщо людина захоче їсти, вона може з'їсти фруктову м'якоть. Шкірку, яка залишилась, людина може
викинути, не задумуючись про її шкоду для навколишнього середовища, бо ця шкірка швидко розкладеться. Ось і
все. Людина попила, поїла і не отруїла середовище, зате такому розповсюдженому у наш час пластику потрібні роки,
аби прореагувати та розкластися.

Загроза Японії
Японія 	 досить велика острівна держава, основний прибуток якій приносить рибальство. Велика кількість

ресторанів з багатьма стравами з риби, суші	бари, експорт риби закордон та ще багато чого дає великі гроші. Багато
туристів приїжджають туди саме заради того, щоб скуштували справжні суші.

Але на сьогоднішній момент рибаки знаходять у своїй сітях не рибу а гігантських медуз! Більш ніж 2 метри у діаметрі,
вагою до 300 кілограм, вони заплутуються у сітях и отруюють рибу. Сотні, тисячі
таких медуз вже встигли зашкодити країні, яка через них втратила до
110 млн доларів! Вчені вважають такий розмір та швидкий зріст їх
чисельності стався завдяки глобальному потеплінню. Адже досить
лише зміни температури води на декілька відсотків градуса, як
поліпи перетворюються на справжнісіньких медуз! Це називається
інстинкт самовиживання.

Медузи існували ще за часів динозаврів, пережили їх и,
можливо, навіть переживуть і нас, якщо ми не зупинимося и
продовжимо знищувати своє навколишнє середовище.

Українська Африка
Але глобальне потепління вплинуло не лише на медуз

Японського узбережжя, а й на нашу Україну. Мабуть, кожен з
нас помітив, що в країні стало значно спекотніше, ніж було колись.

Українські вчені вважають, що протягом ста років наша країна
стане… тропіками! Так, українці стануть більш щирими, добрими,
життєрадісними та загорілими.

Що краще 	 намагатися стримати, чи припинити глобальні процеси,
коли змінити щось вже неможливо, чи намагатися пристосуватися до
того, що зробили ми самі? Я вважаю, треба пристосуватися. Можливо, це й
не так погано.
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ЗАСТРОЙКАЗАСТРОЙКАЗАСТРОЙКАЗАСТРОЙКАЗАСТРОЙКА
ПАРКА НИВКИПАРКА НИВКИПАРКА НИВКИПАРКА НИВКИПАРКА НИВКИ

ИЛИ НОЖОМ ПОИЛИ НОЖОМ ПОИЛИ НОЖОМ ПОИЛИ НОЖОМ ПОИЛИ НОЖОМ ПО
ЛЕГКИМ КИЕВАЛЕГКИМ КИЕВАЛЕГКИМ КИЕВАЛЕГКИМ КИЕВАЛЕГКИМ КИЕВА

Немного историиНемного историиНемного историиНемного историиНемного истории
В недалеком нам 2008 году Киевская городская госадминистрация уверяла,

что никакого строительства в парке Нивки не будет. Об этом заявлял
публично первый заместитель начальника Главного управления земельных
ресурсов КГГА Александр Луцкий. Цитируем: "Парк открыт для посещений
и отдыха в нем киевлян и гостей города. Киевская городская власть никогда
не позволит проводить ни одного строительства в этой зеленой зоне", 	
говорил он.

СегодняСегодняСегодняСегодняСегодня
Прошло неполных два года, а обещания превратились в труху, откуда ни

возьмись прямо в парке, правда, на входе, ведь заезжать и выезжать на
автомобиле так проще буквально за несколько недель вырос деревянный
домик, который обнесли большим зеленным забором, преградив свободный
доступ в парк со стороны улицы Лагерной. Что же и кто же там строит
попытались мы узнать у тех, кто работает над созданием "уютного
гнездышка". На все вопросы журналистов работники пожимали плечами и
только бубнили: "Знімати не можна". Строящийся объект не имеет никаких
опознавательных знаков, как обычно бывает, когда к строительству имеет
отношение легальная компания или горстрой. Напрашивается вывод, что
это либо самозахват, либо незаконная продажа городской земли
администрацией города.

Позволим ли мы, киевляне лишить нас последних легких, которые питают
наш город кислородом? Ведь громкие заявления власти о массовой высадке
деревьев, скверах и парках Киева лишь популизм, ведь маленький саженец
только через лет 10 станет более	менее полноценным продуцентом
кислорода. А парки и скверы… оглянитесь, что же мы увидим в парке

Пушкина? Огромную стройку прямо в сердце парка, там будет
жилищный комплекс, которому и канализацию и мусорку

поставят, и парк останется лишь маленьким островком
видным с балкона многоэтажки. Парки полны

ресторанов, пабов, в которые на автомобилях
приезжают развлечься местные "золотые парни и

тети", устраивая потом ралли по аллеям и газонам.
Но что же с парком Нивки, чуть ли не

единственным девственным парком столицы? Кто
же строит там себе гнездышко? Ведь первая
ласточка приведет за собой стаю, а это значит
лишь одно, что парк очень скоро может
превратится в частные владения Коли и Пети,

богатых "покровителей" города, для которых ни
дерево, ни заповедник, ни экология не имеют

значения, если они не могут принести денег и способ
прильнуть к корыту.

КІЛЬКА СЛІВКІЛЬКА СЛІВКІЛЬКА СЛІВКІЛЬКА СЛІВКІЛЬКА СЛІВ
ПРО ДОВКІЛЛЯПРО ДОВКІЛЛЯПРО ДОВКІЛЛЯПРО ДОВКІЛЛЯПРО ДОВКІЛЛЯ

Будько ОльгаБудько ОльгаБудько ОльгаБудько ОльгаБудько Ольга

Я іду по знайомому парку
і, як завжди, дивлюся навколо:
на бруківці сміття та цигарки,
трохи далі ще пляшка з	під коли...

А назустріч мені йде хлопчина,
допиває пакетик із соком.
І кидає його на стежину,
хоч і бачить смітник за два кроки...
Кожен мріє про гарну країну,
щоб усе в ній було,так як треба,
але не розуміє людина,
що потрібно почати із себе.

Катастрофи,аварії,біди,
дивні викиди та хімікати...
Та ми мусимо з цим щось зробити,
так не може й надалі тривати!

Жовтий фосфор,Чорнобиль,отрути,
сірководень на Чорному морі,
небезпека і жах, купа бруду...
Це не сум для країни,це	горе.

Треба думати,з мудрістю жити,
недоречні з природою жарти.
Деградацію слід припинити.
Люди добрі,нам діяти варто!
Світ руйнується,хоч і повільно,
хочем щастя,а біди натомість.
Бо для нас було б дуже доцільно
мати екологічну свідомість.
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Після провального для мене фільму "Ромео +
Джульєтта" я б ні за що не дивилась ще фільми режисера
База Лурмана. Тому "Мулен Руж" я подивилася, не
знаючи режисера. Цей фільм став для мене відкриттям, і
режисер піднявся в моїх же очах до незвичайних висот.

Картина вийшла дуже яскравою, красивою і барвистою.
Кожна маленька деталь була частиною великої і
грандіозної постановки, якій немає рівних. Колір,
декорації, пісні 	 все підібрано гармонійно і досконало!

Please, leave all overcoats, canes and top hats with the door	
man.

From that moment you ̀ ll be out of place and underdressed
...

Мулен Руж. Нічний клуб, притулок красивих людей,
талановитих артистів, багатих панів і бідних, але
багатообіцяючих письменників і багатьох інших. Мулен
Руж 	 це місце, де починається казка. Для когось
справжня, для когось на одну ніч. Сатін мріє стати
справжньою актрисою. Зі справжніми п'єсами і
справжніми глядачами. Її мрія може стати реальністю. На
жаль, не всі наші мрії можуть втілитися в життя. Часом
саме життя підносить нам ще більший сюрприз. Тоді всі
мрії стають непотрібними.

Головний герой Крістіан мріяв про велику славу і
визнання письменника. Прийшовши до "Мулен Руж" він
навіть уявити не міг, у що це може йому обернутися.
Письменник не може писати про кохання, коли сам ніколи
його не відчував. Душевні страждання часто і в наш час
приносять письменникові славу. Люди впізнають у героях
себе, адже кожна людина хоча б раз у житті любила. І не
важливо, в якому віці це було. Головне, що любов
накриває всіх.

Talk to the mirror, oh, choke back tears.
And keep telling yourself that "I` m a diva! "
У фільмі Гарольд говорив, що "Ти те, скільки тобі

платять". Сатін була справжнім діамантом. Безліч
чоловіків готові були віддати купу грошей лише за одну
ніч з цією богинею. От тільки не завжди діаманти 	 кращі
друзі дівчат. Кожній людині в цьому світі потрібна любов.
Не важливо, хто ти, звідки ти, скільки ти коштуєш. Без
любові ти не вартий нічого. З любов'ю ти безцінний.

Про любов можна говорити і писати дуже довго і багато. Але,
погодьтеся, краще один раз відчути, ніж сто разів почути.

Переходити до акторської гри дуже складно. Як я вже
сказала, кожна деталь і дрібниця служили для
відтворення шикарної картини. Акторський склад і їхня
гра були прекрасні. Кожен вираз обличчя всіх акторів
радував око, приносив задоволення.

Ніколь Кідман була блискучою. Красива і чарівна, вона
повністю розкрила характер Сатін, її переживання,
страждання і думки з бажаннями. Чарівна жінка. Не

МУЛЕН РУЖМУЛЕН РУЖМУЛЕН РУЖМУЛЕН РУЖМУЛЕН РУЖ
ДЕКІЛЬКА ДУМОК НА ТЕМУ...ДЕКІЛЬКА ДУМОК НА ТЕМУ...ДЕКІЛЬКА ДУМОК НА ТЕМУ...ДЕКІЛЬКА ДУМОК НА ТЕМУ...ДЕКІЛЬКА ДУМОК НА ТЕМУ...

знаю, хто б зміг зіграти роль цієї
французької куртизанки
краще, правда.

Я не дуже люблю Юена
МакГрегора, але не можу
не визнати те, що у
фільмі він був гарний.
Дуже добре передані
емоції та пережи	
вання закоханого
письменника, який
переживає перший і
такі сильні уколи,
шипи ревнощів. А як
гарно були обіграні
музичні сцени. Так і
здається, що між
Кідман і МакГрегором
спалахують іскри. Іскри
справжнього і першого
кохання. Кохання Сатін і
Крістіана.

Джим Броудбент дуже порадував.
Особливо виконуючи свій дует з Річардом Роксбургом. Під
час цієї сцени в мене майже сльози текли з очей від сміху.

Саундтрек фільму шикарний. Мюзикл. Ні, це більше,
ніж мюзикл. Це життя. Іноді нам хочеться вити. Іноді нам
хочеться співати. Від щастя чи від болю. Ситуації різні.
Пісні у цьому фільмі наповнені життям, емоціями,
непідробним почуттями. Слухаючи їх, ти розумієш все.
Навіть без перекладу, якщо ти не знаєш англійську. Ці
слова відомі кожному, хто любив. Кожному, хто був
коханим.

Більша частина пісень з цього фільму знайома дуже
багатьом. Ми чуємо її в інших фільмах або відео, можемо
випадково почути по радіо або побачити відеокліп.
Зізнаюся, близько половини були мені знайомі дуже
добре. Відмінні голоси акторів тільки додавали цим
пісням життя та емоційності, в яку хотілося вірити. І я
вірила.

Костюми і декорації недарма заслужили нагороди
Оскаром. Блискуче і дуже красиво. Я була заворожена цим
видовищем. Дві години фільму пролетіли для мене дуже
швидко і майже непомітно. У фільмі немає ні натяку на
нудьгу або затягнутість. Все динамічно, гарно і живо.

"Мулен Руж" 	 це історія про кохання. Вона не банальна,
вона не нудна. Вона прекрасна і правдива. Ніщо не може
перемогти таку любов. Навіть смерть.

Гуляйченко ДіанаГуляйченко ДіанаГуляйченко ДіанаГуляйченко ДіанаГуляйченко Діана
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Виничук УльянаВиничук УльянаВиничук УльянаВиничук УльянаВиничук Ульяна

В ЧЁМ РАЗНИЦА В ЧЁМ РАЗНИЦА В ЧЁМ РАЗНИЦА В ЧЁМ РАЗНИЦА В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУМЕЖДУМЕЖДУМЕЖДУМЕЖДУ

ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ И ВОРОНОЙ?...ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ И ВОРОНОЙ?...ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ И ВОРОНОЙ?...ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ И ВОРОНОЙ?...ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ И ВОРОНОЙ?...
Виничук УльянаВиничук УльянаВиничук УльянаВиничук УльянаВиничук Ульяна

"Алиса в стране чудес" вполне типичный фильм Тима Бартона, но
многого я в нём не ожидала,…Говорят: "Смотрела фильм на одном

дыхании"…про себя я так бы не сказала, в хорошем смысле! Во время
просмотра "Алисы" мимика моего лица довольно часто менялась,

причём кардинально! То с заинтересованной улыбкой, то, смеясь,
то с чуть напуганным видом я наблюдала за тем, что происходит
на экране.

Фильм получился насыщенным. И это несмотря на то, что
самих актёров снимали всего 40 дней! А остальное было в руках
опытных компьютерных графиков и других специалистов.
Они	то уж постарались на славу! Потрясающе изображена
природа, диковинные звери, а вы видели, как увеличили

зелёные глаза Безумного Шляпника? Но первое место я отдаю
Чеширскому Коту 	 эти глаза, эта мягкая шерсть, ну и эта

загадочная улыбка…
Я всё больше поражаюсь, как Бартон совмещает

несовместимое: юмор и страх, яркость и  мрачность, что	то детское
и что	то взрослое…смотря его фильмы можно и посмеяться и

испугаться, задуматься и опять улыбнуться…

Вы любите мультфильмы? Думаю, как бы вы
этого не отрицали 	 всё равно любите, или
когда	то любили!

Сегодняшние мультки несколько
отличаются от тех, которые были
раньше. Ну конечно, вы скажете:
"Ну, сравнили Чебурашку и Спанч
Боба". Да, действительно 	 графика
очень прогрессивная по сравнению с
графикой старых мультиков.
Согласна. Сравните рисованных Волка
и Зайца из "Ну, погоди!" и 3D	
персонажей из "Шрека". Но я хотела
поговорить не об этом…

Графика современных мультиков бывает разной, а
вот то, о чём сам мультик, или отдельные его нюансы

совсем изменились! Сейчас мультики
поделились на несколько частей:

1)Весёлые, комедийные, сатиричные
2)Душевные, со смыслом

3)Просто о жизни
Чаще всего нам встречается первый

вид. Но дело даже не в этом…
В одном мультике прозвучала такая

фраза: "Прямо как Р и Р"…лично я
только недавно узнала, что это

означает "Развлечение и
Расслабление"…интересно, мог ли это

знать ребёнок младшего школьного
возраста? Таких слов и предложений в

современных мультиках множество! Уже не говоря о
простой сатире и сарказме…для нас простой, а для
некоторых непонятной…
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ВСЕ ДЛЯ ФАНІВВСЕ ДЛЯ ФАНІВВСЕ ДЛЯ ФАНІВВСЕ ДЛЯ ФАНІВВСЕ ДЛЯ ФАНІВ

Відкривали магазин урочисто, навіть сам президент клубу
Ігор Суркіс і деякі гравці "Динамо" приїхали. Приїхали Тарас
Михалик, Артем Мілевський, та мега	зірка вітчизняного
футболу Андрій Шевченко.

Мені довелося побувати на відкритті цього магазину, тому
розповім детальніше, що там було.

Прийшов я за годину до відкриття, об 11:00 (магазин
відкривався о 12:00). Та недарма так рано прийшов: об 12:00
зібралося вже близько 500 фанів київської команди. Як то
кажуть, хто приходить рано, той і займає кращі місця для
перегляду. Мені пощастило, і я стояв у другому ряду, відразу
за телекамерами. До речі журналістів було чимало. Вони
представляли близько 15 телеканалів. Ігор Суркіс привітав
усіх присутніх, перерізав червону стрічку перед входом у
магазин. За ним і гостями у магазин двинули всі фанати, які
прийшли на відкриття. Оскільки я стояв у другому ряду,
відразу за журналістами, я відчув як мене штовхають. Адже
за мною було ще 500 бажаючих ввійти в магазин. Була така
давка, що навіть зламали вхідні двері.

Пробравшись в середину будівлі, в першу чергу я хотів
сфотографуватися з Шевченком, Мілевським, та Михаликом.
До речі, я був першим і останнім хто сфотографувався з
Андрієм. Мені шалено пощастило! Хотів я ще
сфотографуватися з президентом клубу, але мене до нього не
пустили. Що ж, прийдеться задовольнитися тим що маю…

Ця подія, відбувалася в будній день. Звичайно, в цей день в
мене були пари в університеті… Але заради фотографій з
видатними спортсменами, варто було пропустити пари… Бо я
живу футболом… спортом…
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Гуляйченко ДианаГуляйченко ДианаГуляйченко ДианаГуляйченко ДианаГуляйченко Диана

Со временем кто	то из нас начнет зачитывать до дыр письма
другого, перечитывая вновь и вновь, пытаясь вспомнить те осколки
памяти, которые давно разбились об острые углы реальности. У меня
часто заплетаются пальцы, но если я захочу, то ты это прочтешь.

Я могу сказать о нас многое. Очень многое. Года знакомства даются
недаром. Возможно, время утекало, просачиваясь сквозь пальцы,
возможно, где	то текло слишком медленно, но я рада, что узнала
тебя. Не до конца, не с начала. Со средины. Я поняла лучшую твою
средину, не пытаясь заглянуть глубже. Может быть, я чего	то боюсь,
где	то стараюсь не оступиться. Но я не жалею того, на что я
решилась, о чем думала и мечтала. Не хочу говорить тебе банальное
"Спасибо за все. Спасибо, за то, что ты есть". Ты и так это знаешь. Я
скажу тебе спасибо за тот мир, который ты открыл для меня. Новый
мир, совершенно другие горизонты и вершины. С каждым днем я
пытаюсь взобраться на новую скалу. Иногда срываясь, иногда
добираясь до цели. Я сравниваю то, что было де тебя и то, что было
после. Обе эти крайности по	своему прекрасны. Спасибо тебе, что
открыл для меня новую грань. Более удивительную и интересную.
Замечательную грань.
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