КВК — це яскраве
Студентський простір
21 квітня у спортивному залі ЗДІА відбувся «Весняний
бал аеробіки», в якому взяли участь команди 8 факультетів
академії.
Безумовно, всі команди-учасниці були чарівні та вразили
глядачів своєю красою й грацією. Але потрібно було обрати
найкращу серед кращих, і такою, на погляд журі, стала команда
факультету енергетики та енергозбереження. Друге місце посіла
збірна факультету менеджменту та фінансів, третє ж закріпилося
за металургійним факультетом.
За волю до перемоги номіновано команду факультету
інформаційних технологій! Найспортивнішою виявилася
«великолепная семерка» механіко-технологічного факультету,
а найартистичнішими — дівчата з факультету електроніки та
електронних технологій. Найбільш привабливою була команда
факультету економіки підприємства. Приз глядацьких симпатій
отримали спортсменки факультету будівництва та водних
ресурсів!
Висловлюємо подяку всім, хто подарував нам це свято.
Cолодощі та інші смачні призи отримали не тільки студентські
збірни наших факультетів, але й всі учасники свята без
виключення. Це стало можливо завдяки щедрості проспілки
студентів і аспірантів ЗДІА.
Вітаємо переможців!
Голова Інформаційного комітету Сенату ЗДІА
Олексій ВАСИЛЬОНОК, АТП-08-1д
(Кольоровий фоторепортаж
М. Ніколаєва та А. Філоненко, ЕК-05-1д — на стор 8 ).

НАРОДЖЕНИЙ ПАДАТИ, літати не може?..

Ну і не треба, падати теж не погано, якщо землі не діставати.
Багато хто з вас давно затаїв бажання перебороти свій страх і
стрибнути з моста на мотузці, але вже вкотре знаходили тисячу
причин, щоб відкласти цю подію. Так от, мова піде про моє
перше знайомство з банджі-джампінгом *.
А відбувалося приблизно так: доброзичливий натовп, таких
же, як ви екстремалів, люб’язно обміряють вас ліктями і навіть
зіграють на трубі траурний марш. А хто-небудь підійде і співчутливо
запропонує доглянути за вашим фікусом, якщо, звичайно, у вас він
є. А також, в застереження вашої забудькуватості, нагадає, чи не
забули ви написати заповіт. І ось ви дивитесь на це все, і на душі
радісно, які все-таки є чуйні люди! Так що, підходите до поручнів
моста вже сповнені сил і тепла, від приділеної вам уваги!
Мені завжди було цікаво, про що думає людина, перш ніж
зробити крок у прірву. Мені здавалося, що у цей момент вона відчує
купу суперечливих відчуттів. Що зробити крок, це найстрашніше.
Практика мені показала, що все украй відрізняється від моїх
уявлень... Перед стрибком (хоча чому стрибком, тут більше падаєш,
ніж стрибаєш) ніяких думок, та і страху, як такого, невелика
напруга, змішана з цікавістю, а ось коли я побачив воду, що дуже
швидко наближалася, ось тут-то в мені й заговорили первісні
відчуття, а саме – страх. За ті 3 секунди встигаєш його відчути
повною мірою.
Внизу
мене
пі-дібрав
човен,
який відвіз на берег.
І лише тут я відчув
ту опору під ногами,
відсутність якої і
викликає той скажений страх. Звісно,
птахом я себе не
відчув, тому як
більше падав, ніж
літав, а ось що відчувають
самогубці
перед
приземленням,
повною
мірою!
Враження насправді незабутні і ні з чим незрівнянні. Хто ще
не зважився, і все відкладає, рекомендую не баритися, все-таки
відкладати другий стрибок, набагато приємніше, ніж перший. Саме
цим я тепер і займаюсь!
* Банджі-джампінг (англ. bungee, bungy) — активність,
направлена на отримання екстремальних відчуттів, а саме
стрибки із спеціальних висотних споруд за допомогою канату...
Олексій СІКАЧ, ПЦБ-06-1

Стор. 7

Дух, що тiло рве до бою!
Червоні долоні, обличчя сповнене вірою та азартом, голосові
зв’язки розносять у повітрі мільйони децибел і серце осьось вискочить із грудей… Я ніколи не була фанатом, і, чесно
кажучи, не розуміла їхнього призначення. Та все ж таки
вважаю, що не можливо щось зрозуміти, не спробувавши цього.
Тому 5 квітня разом із вболівальниками групи МЧ -07 -1д я,
з великою зацікавленістю і бажанням відкрити для себе світ
футболу, потрапила на матч між запорізьким «Металургом» і
донецьким «Шахтарем».
Перше, що мене вразило — трибуни
стадіону були заповнені так, що яблуку не
було де впасти! Дорослі, жінки(!), батьки
з дітьми, хлопці, дівчатка!!! Розмаїттю
атрибутів
вболівальників
здавалося
немає меж: шарфи, капелюхи, прапорці,
хустини, футболки і багато інших цікавих
речей. Побачивши ці яскраві плакати,
можу впевнено сказати: вболівальники
- люди творчі і фантазія в них розвинена
на п’ять з плюсом. Вразила мене й
дисциплінованість та організаційність фанклубу «Металургу». Сидячи вдома біля
телевізору, здається, що фанати – це люди,
яким невідомі жодні правила поведінки.
Так от, це зовсім не так! Я знаходилась зовсім поруч з фан-клубом
і за весь час гри не почула навіть жодного образливого лозунгу
в бік донецьких гостей. Хлопці дуже організовано підтримували
нашу команду, віяло духом патріотизму і шаленим настроєм на
перемогу. Думаю, що коли в тебе вірять з такою силою сотні людей,
тобі просто хочеться перемогти. І, в першу чергу, для того, щоб не
підвести тих, хто не шкодуючи сил і голосу, вболіває за тебе.
Побувавши на стадіоні, я можу тепер відповісти собі на
запитання: хто ж такий вболівальник, фан? Це людина, яка завжди
вірить і сподівається тільки на краще. Вона витрачає тонни фарби
на плакати, після кожної гри літрами п’є заспокійливе і ніколи не
опускає рук після поразки, а навпаки ще з більшим натхненням
приходить на черговий матч.
Я не знаю правил футболу і вдома моя стіна незаліплена
постерами з відомими футболістами. Але відвідавши цей матч, я
скуштувала вершків перемоги, і вони здалися мені найсолодшими
у світі! Та справа не в грандіозній перемозі «Металурга». А, скоріш
за все, у тій атмосфері, що панує на стадіоні, коли навіть повітря
насичене азартом, сподіваннями, хвилюваннями і величезною
любов’ю до свого міста.
Сніжана ГУСЬКОВА, МЧ-07 -1д,
фото — автора...

Квітень. Студентські події

Відбулося весняне
свято краси та грації —
Бал аеробіки. 1 місце
посіла
команда
ФЕЕ.
Друге місце — збірна
ФМФ, третє ж закріпилося
за МФ.
За волю до перемоги
номіновано команду ФІТ!
Найспортивнішою
стала
«великолепная
се-мерка» МТФ.
Найартистичнішими —
дівчата з ФЕЕТ.
Найбільш привабливою
була команда ФЕП.
С п о р т с м е н к и
ФБВР от-римали приз
глядацьких симпатій!

На ФЕЕТі навчаються найрозумніші — команда Smarts —
переможець весняного “Кубку Сови”. Вітаємо!!!

Студентський мер Запоріжжя
вітає Альону Хлєбнікову —

нового президента Сенату

