Відбувся благодійний концерт на
підтримку ЗСУ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ: ГУРТУЄМОСЬ ЗАДЛЯ ПЕРЕМОГИ!!!
ЗАХІД ПРИ СПРИЯННІ ГОЛОВИ РАДИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ

Перемога…МИР….Який глибокий зміст несуть ці слова! Від дитини, яка ще
добре не вимовляє всіх звуків, а з вуст уже лине «Червона калина», і до
захисника, який боронить нашу землю, захищаючи ідеали демократії,
відстоюючи європейське майбутнє України…
Вже вкотре студенти та працівники коледжу виявляють свою громадянську
позицію, об'єднавшись ідеєю допомогти Збройним Силам України. Цього разу,
саме в Міжнародний День Миру, дружня студентська коледжівська сім'я
проявила здібності й таланти в підготовці та проведенні БЛАГОДІЙНОГО
КОНЦЕРТУ
в знак допомоги та підтримки ЗСУ «Гуртуємось задля
ПЕРЕМОГИ!» . Головними учасниками, звісно ж, були здобувачі освіти, а
викладачі, працівники коледжу, батьки студентів гаряче підтримали, адже це
можливість допомогти захисникам і відчути власну причетність до бажаної
перемоги.
Також велике СПАСИБІ від голови студентської ради, адже саме завдяки студентській ініціативі,
сьогодні ми - єдині!» - переконливо доводить ІРИНА ТАРКОВСЬКА. Кожен особливий внесок
доводить, що ми сильна і незламна нація! Із
захопленням студенти слухали і аплодували.
«Такі
заходи
загартовують
український
непереможний дух… Милують око здобувачі
освіти, святково одягнені в українські вишиванки.
Приємно спостерігати як з азартом виконуються
українські пісні, звучить поезія українських
класиків та поетів сучасності, зачаровують ритми

постановки
танцювальної композиції «ЯУКРАЇНА…», – розповідає Петро МАЗУР,
заступник селищного голови, який теж
відвідав захід.
…Цей балагодійний захід, як поетичномузичне полотно, залите поезією українських
поетів, українською піснею. А пісня, що
відома сьогодні всьому світові, є символом
вільної і сильної, нескореної України. Пісня завжди була і залишається оберегом
нашого народу і нашою святинею. Ми впевнені, вже скоро наша пісня зазвучатиме
по-новому - пісня України, яка перемогла. А сьогодні пісні звучали у виконанні
студенток Марії ТКАЧУК - Л11 гр. (пісня «Там біля тополі калина росте» на слова
Петра Солодухи , музику Петра та Павла Солодухів) та студентки ДХ12 гр.
Катерини ДІДУР (пісня «Думи, мої думи» на слова: Тараса Шевченка,
музику Артема
Пивоварова); культорганізатора Віктора СУХОРУКА (пісня
«Плакала калина» на слова
Соломії Українець,
музику
Володимира
Домшинського, пісня « Кленова балада» на слова та музику Анатолія Матвійчука)
та інших. Не залишила нікого байдужим поезія сучасних авторів, особливо щемно
звучала проза у виконанні Ірини ТАРТАКОВСЬКОЇ та ІВАНА СОЛОДКОГО «Моє
ім’я – Україна!»
Завершився захід спільним виконанням пісні «Ой у лузі червона калина», та
спільним фото «МИ ЗА МИР В УКРАЇНІ!».
Упродовж концерту кожен із
присутніх долучився до благодійгості, що вкотре доводить небайдужість здобувачів
освіти до потреб української армії у період війни та їхню готовність допомагати
матеріально. Всі зібрані кошти будуть передані на потреби наших захисників.
Дякуємо вам всім, хто долучився до заходу, в чиїх серцях кипить любов до України! Ви тихо робите добре справу, яка
надто дорого вартує! А ваші великі серця захоплюють, надихають, спонукають та переконують,
що разом ми – незламні, незборима сила! Лише разом і лише до нашої Перемоги!

