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ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ
Янголе-охоронцю тіла і душі, молимось до тебе ми у тиші,
Щоб ти почув нас і захистив, за все наш грішний світ простив...
Ірина Мироняк,
учениця 11-А класу БЗШ №6
Кожен день українця сьогодні розпочинається такою чи, можливо, іншою
молитвою. Адже всі ми знаємо, які нелегкі часи настали для нашої країни.
Ніхто не міг і подумати, що в XХІ ст.
ми будемо змушені захищатися від
зовнішнього агресора. Усім зараз нелегко. Але найважче нашим захисникам, яких ми можемо сміливо назвати
Янголами-охоронцями, закутими в
броню, адже щоночі вони дають нам
змогу спокійно заснути без пострілів
і вибухів.
Актуальними і дієвими стали останнім часом благодійні ярмарки та аукціони, на яких небайдужі люди збирають
гроші для потреб учасників АТО. Проте
не менше матеріальної допомоги їм
потрібна моральна підтримка, а також
упевненість у тому, що їх чекають
удома з перемогою. А хіба може щось
підбадьорити краще, ніж лист, сповне-

теплом дитячих рук і сердець, вірою і
молитвою.
Зі словами вдячності звернулися
до присутніх представники волонтерських організацій, які чи не щодня відвозять на передову необхідне нашим
воїнам, а особливо дитячі малюнки,
листи, сувеніри. По-чоловічому стриманим і мужнім було слово учасника
АТО, «кіборга» з донецького аеропорту
Руслана Попченка.
Почуттям болю і праведного гніву
пройнялися серця присутніх під час
перегляду інсценізації подій на Майдані за поемою Андрія Гудими «Третє
пришестя» у виконанні юних акторів
БЗШ №6 (директор Ніна Верис). Зі щирими словами вдячності, віри в перемогу звернулися до воїнів та волонтерів
найменші учасники акції – вихованці
дошкільного навчального закладу №29
«Барвінок».
Від усієї учнівської молоді зі своїм
натхненним віршованим словом виступила юна поетеса Марина Дубовик,

Вінок такого жаданого миру від учнів БЗШ №15
(директор Наталія Слободянюк)
повіли, що дитячі обереги й малюнки
солдати тримають біля серця . Це,
кажуть діти, ще більше надихнуло їх
краще вчитися, любити неньку Україну, допомагати воїнам-захисникам
у зоні АТО та зростати справжніми
патріотами нашої держави.
З метою залучення місцевого населення до активної співпраці з
волонтерськими організаціями, які
підтримують бійців у зоні АТО, та формування в них високої національної
самосвідомості 22 січня 2015 року учні
та вчителі БЗШ № 15 на шкільному
подвір’ї утворили Живий ланцюг як
символ єдності України.
А на останній шкільній лінійці учні
та педагоги разом виконали Гімн
України і вшанували пам’ять загиблих воїнів АТО та Героїв Небесної

Сотні. На знак вдячності створили
«Вінок Миру», вплівши в нього жовтоблакитні стрічки з побажаннями
мирного неба та якнайшвидшого повернення додому.

Внесок клубу «Пролісок» у
загальну справу в ім’я миру

ВІВАТ, ВОЛОНТЕРСТВО!
Учні БЗШ № 6, їхні наставники, а також гості свята, серед яких
начальник міського управління освіти і науки Юрій Петрик
ний тепла і любові, дитячий малюнок
чи оберіг.
Тому в рамках акції «Чудо творить
Миколай» у школах міста пройшли
справжні майстер-класи з виготовлення оберегів, які розпочалися щирими словами молитви: «Хай янгол
в День Святого Миколая від біди та
зла оберігає». З особливим трепетом і
натхненням поставилися до цього завдання юні білоцерківці. Дошкільнята,
учні, гуртківці разом із учителями та
батьками виготовили символічні обереги у вигляді янголят і з допомогою
волонтерів передали їх нашим героям
в АТО із вірою в те, що ці маленькі подарунки допоможуть їм повернутися
живими, адже кожне янголятко зігріте

учениця БЗШ №11, а лейтмотивом
віри і надії стала пісня «Заспіваймо
пісню за Україну» у виконанні солістів вокального ансамблю «Співограй»
ЦТДЮ «Соняшник» М.Вдовиченка та
В.Клименка.
Ця війна згуртувала наш народ навколо спільної віри в перемогу. Прикро,
що ми, ніколи не зазіхаючи на чуже,
змушені захищати те, що по праву
нам належить, і ризикувати тисячами
життів найкращих представників своєї
нації. Любі захисники, знайте: ви наша
гордість, сила і надія. Нехай мільйони
наших янголів-охоронців долетять до
вас і принесуть перемогу. Повертайтеся
додому живими й неушкодженими!
Слава Україні! Слава вам, герої!

ДОПОМОГА ВОЇНАМ
Наші солдати вже рік воюють на Донбасі. Воюють за Незалежну Україну, Україну, яка буде зовсім іншою, у якій
зміниться влада, не буде корупції та суцільного популізму, а
буде одна-єдина Україна (разом із Кримом!), де запанує мир.
Діана Ляшенко,
учениця 10-А класу БЗШ №15
Свій посильний внесок у збереження миру і єдності в нашій Батьківщині
зробили учні БЗШ I-III ступенів №15,
передавши через місцевих волонтерів солдатам і офіцерам, які знаходяться в зоні АТО, малюнки, обереги,
листівки з побажаннями повертатися
скоріше додому живими й здоровими.
У період з 1 грудня 2014 року було зібрано й передано волонтерам для воїнів АТО шприци, бинти, протигрибкові засоби тощо. У рамках акції “Мико-

лай тебе любить” для поранених, які
перебувають у Білоцерківському шпиталі, зібрано 98 подарунків (цукерки,
печиво, яблука, мандарини); вітальні
подарункові набори для воїнів –
100 шт.; засоби гігієни, теплий одяг,
продукти харчування. Крім того,
спільно з академістами клубу «Пролісок» сплетено 8 маскувальних сіток.
Разом зі смаколиками та теплими
речами потрапили до бійців-земляків
і дитячі творчі роботи. Школярам же
воїни-захисники передали слова
вдячності та прапор зі своїми підписами й зверненнями. Волонтери роз-

Сьогодні, коли на Сході України йде війна, допомогти
українським військовослужбовцям, які перебувають у зоні
АТО, намагається кожен свідомий громадянин нашої
держави.
Олена Гладка
Наші захисники, як ніколи, потребують уваги й розуміння від своїх співгромадян, у тому числі й від дітей та
молоді. Благодійні акції – найдієвіший
та найкращий варіант допомоги.

Члени клубу «Вікторія»

Учні Білоцерківського колегіуму
(директор Галина Склярова), їхні
батьки, усі працівники закладу, учасники клубу «Вікторія» Академії пенсіонерів не залишаються осторонь
цієї суспільно важливої справи. Так
1 вересня за ініціативи волонтерів
11-их класів було проведено акцію
«Ліки замість квітів». На зібрані кошти
було закуплено необхідні медикаменти і передано їх для військовослужбовців 72-ої бригади, які перебувають на
лікуванні у шпиталі.
Хвилю волонтерства підтримали
і учні 10-их класів, які стали організаторами проведення в колегіумі
першого благодійного ярмарку. Цей
захід відбувся 18 вересня. Було зібрано
6412 гривень, на які закуплено теплі
речі, ліки, продукти харчування для
військовослужбовців 72-ої бригади та
національної гвардії.
Також учні колегіуму взяли активну
участь в акції «Діти Київщини – дітям
Донбасу». Для дітей зі Сходу України
було передано солодкі новорічні по-

дарунки та теплі речі.
Учні колегіуму та члени клубу «Вікторія» Академії пенсіонерів не залишилися осторонь Всеукраїнської
акції з виготовлення маскувальних
сіток для армії. Плетіння такої сітки
завершено, і вона буде передана українським військовим.
24 грудня, у переддень новорічних
канікул, із ініціативи колегіантів
5 класу, 21 та 22 груп, Ради колегіального братства було проведено другий
благодійний ярмарок. Різноманітна
випічка (тістечка, торти, пироги), овочі і фрукти, цукерки, вироби з бісеру,
картини, дитячі прикраси і ще багатобагато всього цікавого та смачного
розходилося просто «на ура», адже
ціни були доступні, а вибір – великий.
Таким чином вдалося наторгувати
більше 4 тисяч гривень. Найбільше
коштів зібрали учні 32 групи (1010
гривень) та 5 класу ( 835 гривень).
Крім того, колегіанти всіх груп для

Учениці
Білоцерківського колегіуму
наших воїнів підготували новорічні
сюрпризи – корзини із печивом та
іншими солодощами, які нагадають
їм про тепло рідної домівки, про те, що
там їх чекають рідні й близькі люди,
а вся Україна вірить у їхню перемогу.
Не згасне народ, що по вільній стежині
Ітиме до щастя, тепла й доброти.
Лише Батьківщина, лише Україна
Всіх нас приведе до святої мети!

