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НАЙБЛИЖЧЕ ДО ЄВРОПИ – ЧЕРЕЗ ПОЛЬЩУ
Європейські орієнтири України – сьогодення, зрозу-
міле всім. Підґрунтям цього стають партнерські 
стосунки між містами, організаціями, пересіч-
ними людьми. Вже багато років слово «Тарнів» 
для білоцерківців не просто географічна назва, бо 
польське місто стало побратимом Білої Церкви, а 
це дало можливість школярам вивчати історію, 
культуру та мову братньої Польщі на її теренах.

Олексій Веред, директор БСШ № 1:
- Останні три роки перебування у 

Тарнові дали можливість учням БСШ 
№1  стати учасниками міжнародних 
проектів, робота в яких передбачала 
зустрічі з представниками Уряду 
міста, Сейму, Консулом України в 
Кракові, представниками волонтер-
ського руху та участь у молодіжному 
форумі, де старшокласники з України 
та Польщі обмінялися інформацією 
про систему освіти країн, що, безпере-
чно, викликало живу зацікавленість 
в обох сторін.

Я пишаюся своїми учнями, які не 
підвели школу, своїх батьків, місто 
і державу, які, перебуваючи за кор-
доном, жодного разу не порушили 
напутніх слів тодішнього директора 
школи, а нині начальника управлін-
ня освіти Юрія Федоровича Петрика: 

«Друзі мої, від вас залежить те, як 
у майбутньому будуть приймати у 
місті-побратимі українську молодь. 
Пам’ятайте: на вас лежить велика 
відповідальність!». 

Ірина Мостовенко, віце-президент
учнівського парламенту, 

Клименко Марія, 
учениця 10-А класу

Приїхавши до Польщі вперше, учні 
вдосконалювали знання польської 
мови, відвідували музеї Тарнова, 
виїжджали на екскурсії до Кракова, 
Бохні, Тухова, Дембно, Ченчковіце. 
Але найбільше всіх вразив старо-
винний Тарнів, який милував архі-
тектурними спорудами, вузенькими, 
мощеними бруківкою, затишними 
вулицями та вабив приязними по-
смішками мешканців міста. Здавало-
ся, історія оживає на кожному кроці: 
ось пам’ятник королю Владиславу 
Локетеку, який заснував місто у дале-
кому 1330 році, ось залишки спаленої 
єврейської синагоги, як нагадування 
про звіряче обличчя німецького 
фашизму, а ось пам’ятник жертвам 
сталінських репресій – відгомін не 
такої вже далекої історії. 

Кульмінація перебування у гостин-
ному місті Тарнові – звітний концерт, 
на якому українська молодь презен-
тує для поважних гостей свої творчі 
надбання: танці, пісні, поезії, спор-
тивні номери. З першого ж концерту 

в 2009 році гості були просто у захваті 
від того, якою є українська молодь. 

    Три роки поспіль учні школи про-
водять благодійні концерти в при-
тулку для неповносправних. Коли 
такий концерт відбувся вперше, то 
дитячі очі були сповнені сліз: нікому 
ще не доводилося виступати перед 
аудиторією, яка майже стовідсотково 
переглядала концерт на інвалідних 
візочках і шалено аплодувала після 
кожного номера, а в кінці не хотіла 
відпускати юних артистів. А після 
концерту дівчата ридали, а хлоп-
ці багатомовно мовчали: чужого 
горя не буває! Цей концерт ніколи, 
на відміну від звітних, не знімало 
телебачення, сюди не приходили 
журналісти з радіо та газет, почесні 
гості не вручали подарунки, але для 
всіх учасників він був найдорожчим. 

До програми цьогорічної поїздки 
вперше не було включено благодій-

ного концерту, і тоді учні запропо-
нували самі: «Давайте попросимося 
виступати у наш притулок. Так, нам 
важко, ми плачемо, іноді непритом-
ніємо, але що в цих людей є в житті? 
Візочок, горнець і ковдра… а ми пода-
руємо їм радість! І потім – нам ніколи 
ніхто так не аплодував!» Почувши ці 
слова, наш керівник Тетяна Микола-
ївна заплакала і пішла домовлятися 
про концерт…

    Прощання з Тарновом викликало 
сльози, бо два тижні промайнули як 
два дні, і м’яким щемом стискало 
серце, адже багато хто з нас – одинад-
цятикласники, і прощання зі школою 
для нас – це прощання із можливістю 
приїхати для участі в міжнародному 
проекті. Але ні, ми віримо, що скоро 
Європа стане ближчою і тому мож-
ливість повернутися до братнього 
Тарнова у нас, уже дорослих, все одно 
буде. До нових зустрічей, Тарнове!

ЯК ОТРИМАТИ 200 БАЛІВ НА ЗНО?
Сьогодні є актуальним питання, як молода люди-
на може стати успішною? Рецептів успіху є бага-
то, але кожен обирає свій. То що ж порадити на 
цьому шляху? Із цим запитанням ми звернулися 
до педагогічного колективу одного з найпрестиж-
ніших закладів Білої Церкви та Київської області – 
Білоцерківського колегіуму.

Успіх людини починається зі шкіль-
ної лави. І всі, хто прийшов навчатися 
в колегіум, мають багато прикладів, 
як досягти успіху і реалізувати свої 
потенційні можливості, зокрема 
беручи участь у різноманітних місь-
ких, обласних, Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсах, олімпіадах, 
змаганнях, турнірах, конференціях.

Підсумком діяльності загальноос-
вітнього навчального закладу є ре-
зультати ЗНО. Колегіанти гідно витри-
мують це випробування, показують 
високі бали. Цього року в Білій Церкві 
лише кілька випускників отримали 
200-бальний результат. І традиційно 
серед них є учні Білоцерківського 
колегіуму: максимальні 200 балів із 
української мови та літератури здо-
була випускниця 41 групи Марія 
Кривоконь.

- Звичайно, я дуже задоволена сво-
їми результатами, - зізнається Марія, 
-  адже ці бали відкривають переді 

мною двері найпрестижніших вишів 
України. Моя мрія – стати журналіс-
том, і я всі ці роки наполегливо до 
неї йшла. Дуже вдячна колегіуму, 
усім педагогам за ґрунтовні знання. 
Це заклад, який дає високі знання. І 

якщо ви бажаєте отримати ґрунтовну 
підготовку та успішно скласти ЗНО – 
приходьте навчатися до колегіуму!

Вчитель української мови та 
літератури Людмила Дудка:

- Такий високий результат – це, в 
першу чергу, заслуга самої Марії, її 
щоденна наполеглива праця. Дівчи-
на навчалася у класі філологічного 
профілю із поглибленим вивченням 
української мови та літератури й 
іноземної мови. І це, безперечно, 
вплинуло на високий результат ЗНО, 
адже з іноземної мови Марія теж має 
високі бали. Ще одним чинником 
успіху, на мою думку, є її участь у 
роботі Малої академії наук, зокрема 
в секції журналістики. У конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт 
Марія була переможницею міського, 
обласного  етапів та здобула ІІІ місце 
на Всеукраїнському. Високий резуль-
тат – це щоденна копітка праця.

Я щиро вірю в те, що всі мрії цієї 
талановитої дівчини здійсняться і ми 
почуємо її  ім’я серед найавторитет-
ніших журналістів України.

Галина Склярова, директор коле-
гіуму: 

- 2013-ий рік став знаковим у іс-
нуванні колегіуму. Ми отримали ще 
одні 200 балів на зовнішньому неза-
лежному оцінюванні. Це безперечна 
перемога Марії Кривоконь та всього 
педагогічного колективу. 

На мою думку, дуже важливо учне-
ві правильно обрати саме той на-
вчальний заклад, який допоможе 
йому здобути якісні знання, розкриє 
його здібності й таланти, підготує 
до успішного складання ЗНО. 70 % 
наших випускників стають студен-
тами бюджетної форми навчання 
у найпрестижніших університетах 
України та зарубіжжя. Це є найкра-
щою оцінкою діяльності освітнього 
закладу. 

«Знання є сила, освіта – капітал». Ці 
слова німецького педагога та філосо-
фа Отто Вільмана є запорукою успіху.

Нехай славне ім’я колегіанта, освя-
чене ще великим Петром Могилою, 
стане синонімом патріотизму, від-
даності Науці, Освіті та Загально-
людським Цінностям! Успіхів вам на 
великій дорозі пізнання!

Зуміла українська молодь здивувати поляків!


