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АКЦІЇ МОЛОДИХ ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ
Ярмаркування осінньої пори – споконвічно звична 
справа для  українців, бо ж працьовиті хлібороби 
після щоденної літньої копіткої праці на землі 
мали чим здивувати покупців, мали що продати і 
багато чого нового придбати.

Людмила Замкова

Так, 18 вересня учні Білоцерків-
ського колегіуму, а 19 вересня учні  
БЗШ № 6 разом зі своїми наставни-
ками організували прекрасні осінні 
ярмарки, де представили у великому 
асортименті власну випічку й вироби 
декоративно-прикладного мисте-
цтва. Ярмарки  пройшли під знаком 
благодійності й щирості, адже в та-
кий складний для України час діти 
прийняли рішення перерахувати 
виручені кошти на потреби хлопців, 
які воюють на сході країни, бо ж вони 
там – за кожну дитячу посмішку, за 
спокій матерів, за мирне небо…

Уперше в благодійних шкільних яр-
марках взяли участь члени Академії 
пенсіонерів, зокрема представники 
клубів «Вікторія», «Сузір’я», «Криниця 
життя», «Золота осінь». Літні люди в 
рамках проекту «Єдність поколінь» 
створили власними руками «това-
ри», які охоче розкупили діти й бать-
ки. Від усіх небайдужих академістів 
до присутніх звернулася Лариса 
Бондарчук, заслужений учитель із 

***
Задля популяризації української 

культури, традицій серед моло -
ді в Білоцерківському економіко-
правовому ліцеї третій рік поспіль 
на Покрову Пресвятої Богородиці про-
ходить Фестиваль вишиванки. Цього 
разу програма фестивалю, як завжди, 

40-річним стажем роботи, а нині ко-
ординатор клубу «Криниця життя»:

- Цей захід має величезне значення 
для представників різних поколінь 
– для вас, діти, ваших батьків, а голо-
вне для нас, ваших бабусь і дідусів, 
бо сьогодні ми вкотре переконалися, 
дивлячись на ваше завзяття, що май-
бутнє України - в надійних руках! Ми 
щодень молимося, аби скінчилася 
війна і українські вояки повернули-
ся до мирного життя. А поки що ми 
об’єднуємо зусилля поколінь, аби 
відчути причетність до найсвятішої 
справи – захисту нашої України!

Учениця 11-А класу БЗШ №6 Ірина 
Мироняк в одній із місцевих газет 
ділиться своїми враженнями: «Усе 
як на справжньому ярмарку: відвід-
увачів стільки, що не можна було 
вільно пройти, скрізь лунав гамір, 
жарти, учні у різний спосіб (хто ві-

ршами, хто частівками) запрошували 
до свого столу, рекламували товар, у 
який було вкладено часточку душі». 
Як бачимо, усе було дотепно, щиро, 
одним словом – класно!

У результаті проведення цих благо-
дійних ярмарків колектив БЗШ №6 і 
однодумці зібрали 11 139 грн., а в ко-
легіумі – 6 142 грн. Ці кошти передано  
на нагальні потреби наших бійців, 
а членам Академії пенсіонерів було 
дуже приємно і почесно брати участь 
у такій добрій справі поряд зі своїми 
внуками і навіть правнуками.

була надзвичайно цікавою: свою 
віртуозну виконавську майстерність 
ліцеїстам дарували «Троїсті музики», 
колективи викладачів музичної шко-
ли № 3, Білоцерківського державного 
аграрного університету, народний 
ансамбль танцю «Ровесник», ліцей-
ський вокальний ансамбль «Мрія». 
Справжньою окрасою фестивалю 
став виступ кобзаря-віртуоза зі Льво-
ва Івана Шміло. Мабуть, найзворуш-
ливішим моментом його виступу 
була пісня «Пливе кача».

На уроках українознавства, які 
пройшли в кожній групі, ліцеїсти 
знайомилися з історією козацтва; 
морально-етичним кодексом на-
шого народу, втіленим у прислів’ях 
та приказках; літературною картою 

України; цьогорічні старшокурсники 
підготували презентації про найви-
значніші міста та постаті нашої Ві-
тчизни. А ще – дефіляда вишиванок, 
народні забави, салон косоплетіння, 
свято борщу…

Родзинкою цьогорічного фестива-
лю став благодійний ярмарок, роз-

початий міні-виставою «Ярмарок» за 
однойменним твором Остапа Вишні. 
Чого тільки не понапікали ліцеїсти 
на продаж – і тістечка, і вишукане 
печиво, і пироги, і млинці, і коржі… 
- бо ж зароблені кошти запланували 
передати воїнам, які боронять схід-
ні кордони нашої держави. Жваво 

велася торгівля – ярмарок відвідали 
члени Академії пенсіонерів (клуб 
«Росинка»), жителі мікрорайону, був 
на ярмарку і начальник управління 
освіти Петрик Юрій Федорович, який, 
до речі, придбав найдорожчу покуп-
ку – фестивальний торт.

Жваво велася торгівля – наторгува-
ли 5 тисяч гривень, за які придбали 
25 комплектів військової форми для 
воїнів АТО. Нехай це буде невелич-
ким внеском задля нашої великої 
Перемоги…

Відшумів фестиваль…
Роз’їхалися гості… Але дух свята 

наповнює ліцей, формуючи націо-
нальну свідомість, потребу в благо-
чинності, щирий патріотизм його 
вихованців.

Ліцеїсти різних поколінь

Іван Шміло, 
кобзар зі Львова

Колегіанти, представники клубу «Вікторія» та їхній 
куратор Галина Склярова (у центрі)

Лариса Бондарчук

Учні БЗШ № 6, клуб «Сузір’я» та їхній куратор Євгеній  Дорош

Ярмаркує 32-га група


