БЛАГОДІЙНИЙ ФЛЕШМОБ ДО ДНЯ
ВИШИВАНКИ НА ПІДТРИМКУ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ!!!
Націє нескорених…З Днем вишиванки нас! далеко не
ховайте – скоро знадобиться!!!!
Моя вишиванка - стяг на полі бою...
У ньому віра й сила християн.
І кожна квітка - символ непохитний,
Що звірений на сотнях поколінь.
І кожен вузлик - лебідь перелітний.
І кожна нитка - Аве і Амінь.
Г.Потопляк.
Сьогодні, 19 травня 2022 року у ДЕНЬ ВИШИВАНКИ студентсько-викладацьку
родину об’єднала спільна мета - благодійний флешмоб до ДНЯ ВИШИВАНКИ НА
ПІДТРИМКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
Одягнули вишиванки та з гордістю декламували улюблені патріотичні вірші.
Розпочався захід поетичним марафоном «Якби то вишити на цілий світ сорочку…»,
ініційовану студентською радою коледжу. З метою популяризації української мови, культури, формування
активної життєвої позицію й патріотичних почуттів, усвідомлення єдності українського народу і цілісності
України звучала поезія про мову, вишиванку, українську землю, про болюче сьогодення, про довгожданний
МИР… у виконанні викладачів Олесі Ломачинської, Юлії Мельник, Ольги Кардаш, Валентини Шинкаренко та
студентів Цегельської Лізи, Нечипорук Наталії, Бойчук Ілони, Кондратової Іванни, Сторожук Анастасії,
Матвєєва Олександра, Пилипюк Максима, Рабієвського Ігоря, Заганяча Дмитра, Шарпацької Олени.
Усі присутні на колежанському флеш-мобі схилили голови в скорботі за полеглими у цій страшній війні. На
всій території України щоранку о 9:00 вшановуються хвилиною мовчання загиблі на війні з росією. Студенти
поклали квіти до меморіальної дошки пам’яті Олександра Дзюбелюка…Гучно лунав гімн Украіни співали усі :
студенти, викладачі , працівники, гості зі сльозами на очах … Віримо у перемогу, волю та свободу України!

Благодійний сніданок – смачні вкраїнські пироги, фіто-чай … Життя дано на добрі
справи…Творити добро просто. Особливо підтримувати один одного у важкі часи , які
переживає сьогодні Україна…бути разом із народом України. Пироги за бабусиним рецептом та
запашний узвар приготували працівники, викладачі коледжу для благодійного сніданку по
збору коштів для ЗСУ. З вірою в краще майбутнє країни, нашу перемогу студентська молодь,
викладачі та голови циклових комісій частували всіх учасників заходу. Особливо активними та
небайдужими стали студенти та батьки АЛ11 групи, приїхали зі смачними дарунками та
підтримали благодійний флеш-моб до Дня Вишиванки на підтримку з ЗСУ. Смаколики
прийшлися до смаку гостям та учасникам заходу. Щира подяка родині багатодітній (9 діток)
Кушлаків - Володимиру Володимировичу та Ользі Василівні, Мельник Таїсіі Володимирівні
та Сторожук Наталії Василівні.
Майстер клас з виготовлення «ОБЕРЕГА-МОТАНКИ» ДЛЯ ВОЇНА-ЗАХИСНИКА, КУТАСИКА В
СИНЬО - ЖОВТИХ КОЛЬОРАХ провела Олеся Ломачинська, викладач іноземної мови, голова профспілки
разом із студентками Сторожук Анастасією та Гайденко Вікторією, Мельником Василем. Виготовлена власними
руками лялька-мотанка стане родинним оберегом, адже її створювали в студентсько-викладацькому родинному
колі з гарними помислами, прагненням миру та найшвидшої звитяги…..
Родзинкою заходу став виступ-привітання зі святом нашої землячки Лисенко Людмили Олександрівни,
Заслуженої журналістки України, Заслуженого діяча мистецтв України, повного кавалера ордена княгині Ольги
(1999, 2004, 2009), Ордена «За заслуги» 3-го ступ. , Ордена Святого архістратига Божого Михаїла. Переможець
Міжнародного рейтингу популярності «Золота фортуна» у номінації «Телеобраз України», Лауреат премії Лесі
Українки «Одержимість».

