СТУДЕНТИ М И !
Традиція святкувати День
студента існує вже 67 років.
Вперше його відзначили у
Лондоні в пам 'ять про крива
ву розправу,
яку вчинили
фашисти
над
студентською
демонстрацією
в окупованій
Празі. Тож історія свята має
гіркий присмак.
Проте
нинішня
молодь
відзначає свої іменини весе
ло й безтурботно, геть забу
ваючи про підручники та не
дописані курсові.
У нашій
державі
листопадове
сту
дентське
свято
закріпилося
з 1999 року і швидко стало Щ
популярним разом із січне
вим Тетяниним днем.
Солом 'янському
району
пощастило на провідні укра
їнські вищі навчальні закла
ди—у нас їх аж сім, а на до
дачу ще чимало коледжів і
технікумів. Нині у вишах, що
розташовані у нашому райо
ні, освіту здобувають понад
90 тисяч студентів, а їхні
проблеми — завжди у полі
зору
солом'янських
керів
ників. От і виходить, що День
студента — це свято для
[всього району.
Зазвичай урочи
стості в райдержадміністрації розпочинають
офіційними промова
ми. Однак організато
ри зважили: це ж мо
лодіжне свято, тож слід
відмовитися від на
бридливих канонів. То
му і розпочалося воно
нестандартно — одра
зу з чудової концертної
програми, яку підготу
вали самі студенти.
Вихованці школи тан
цю «Денс плюс» «розігріли»
публіку запальним хіп-хопом,
студентка Національного авіа
ційного університету Вікторія
Панкевич виконала естрадний
номер «Море», Оксана Сновида
з Київського національного уні
верситету внутрішніх справ зас
півала «Курсантську». Чудово
співали і Катерина Вовчук з
Національного технічного універ
ситету «КПІ», і Олена Генералюк з
Київського національного уні
верситету будівництва і архітек
тури, і курсантка Київського
національного університету вну
трішніх справ Таміла Розновська.
Вдячна публіка підспівувала,
вітала кожен номер щирими оп-

гуками. І не дивно — виступали ж
їхні однокурсники!
Втім, офіційна частина уро
чистостей не забарилася, адже
жодне свято не обходиться без
вручення подяк і нагород. Кра
щих студентів району привітав зі
сцени заступник голови Солом'янської РДА Сергій Бех. І по
чав він здалеку: «Дивлячись на
вас, згадав слова одного з ко
лишніх своїх викладачів — ви не
розумієте, яке це щастя бути сту
дентом. Тоді ми мріяли про той
час, коли нас не ганятимуть на
сесії. А сьогодні я заздрю вам, бо
ви молоді, сповнені сил, наснаги
та енергії». Сергій Миколайович
згадав, як за його студентства
влаштовувалися дискотеки. (У

безліч
забо
рон, порушив
ши які можна
було й студен
тського квитка
втратити). Од
нак студенти —
народ винахід
ливий. Комен
данта гурто
житку підкупа
ли літром «сит
ра», аби той не
звертав уваги
на ті «танці».
Зізнання зас
тупника голови
Солом'янської
РДА викликало сміх та
щирі оплески у залі —
молодь гідно оцінила
винахідливість і кміт
ливість своїх попере
дників. Сергій Бех пе
редав студентам віта
ння солом'янського
очільника Івана Сидо
рова, відзначивши, що
тепер у них куди біль
ше свободи та можли_ востей реалізуватися
у будь-якій галузі. Солом'янська армія сту
дентів — то велетенська
сила і могутній творчий
потенціал,
підкреслив
чиновник.
Серед нагороджених
— відмінники навчання
та громадські активісти з
Київського національно
го університету внут
рішніх справ сержант
міліції В'ячеслав Харчук,
молодші сержанти Ірина
Германович, Вадим Рябко, Костянтин Туріцин,
Тетяна Цимбал; Інна Василенко з Міжгалузевого інсти
туту управління, Світлана Білокінь, Олександр Луков, Олена
Березняк з Державного універ
ситету
інформаційно-комуні
каційних технологій, Маргарита
Дімова, Костянтин Туржанський,
Валентина Масюк з Національ
ного авіаційного університету та
багато-багато інших передо
виків. Майже 60 студентів отри
мали Подяки голови Солом'
янської РДА та цінні подарунки.
Насамкінець Сергій Бех по
бажав студентам отримувати ли
ше відмінні оцінки, блискуче
закінчити навчання та знайти хо
рошу високооплачувану роботу
за обраним фахом.

