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Кожен із нас, мабуть, не один раз 
у житті, переступаючи поріг рідної 
школи вже після її закінчення, від-
чував неймовірне хвилювання. 
Ще б пак!  Нібито й змінилося все 
навколо до невпізнання, але ти, як 
не дивно, можеш із заплющеними 
очима знайти в цьому рідному тобі 
приміщенні все, що забажаєш. Чи 
то якийсь внутрішній голос підка-
зує тобі, чи то якісь невидимі доро-
говкази допомагають твоїй інтуїції, 
але ти обов’язково відчуваєш себе 
захищеним і  щасливим, бо тут про-
йшло твоє дитинство. А, як відомо,  
ми всі родом  саме з нього...  

Цього вересневого ранку щось по-
дібне відчув і Костянтин Єфименко, 
який упродовж багатьох років є ба-
жаним гостем у рідній альма-матер 
-  спеціалізованій загальноосвітній 
школі  № 13. 

 Звертаючись до сьогоднішніх 
учнів СЗОШ № 13 і вітаючи їх із 
Днем знань, К.Єфименко сказав: 
«Дорогі діти, я хочу, аби ви усві-
домили, що час пролітає дуже 
швидко, тому не раджу вам ви-
трачати його на незрозумілі й не-
раціональні справи. Запам’ятайте: 
ніколи не можна надолужити 

знання, втрачені або не одержані 
саме в період навчання в школі. 
Потім життя завирує своїми поді-
ями – і ви ніколи не повернете ті 
унікальні можливості, які будуть 
украй необхідні для суворого кон-
курентного середовища, що панує 
сьогодні в цивілізованому і гло-
бальному світі».

Напередодні свята Благодійний 
фонд Костянтина Єфименка отри-
мав колективне звернення від 
мешканців вулиць, що знаходяться 
поруч із СЗОШ № 13, з проханням 
облаштувати спортивний майдан-
чик, оскільки в мікрорайоні немає 
жодного місця, де діти могли б у 
вільний час займатися спортом.  
Тому, користуючись нагодою, Кос-
тянтин Олексійович вручив дирек-
торові  школи Віктору Гуріну по-
дарунковий сертифікат на 100 (сто) 
тисяч гривень для облаштування 
спортивно-ігрового майданчика, 
а також оголосив про проведення 
в місті Шкільної спартакіади, пе-
редавши дітям м’ячі, футбольну, 
волейбольну та баскетбольну фор-
ми та сітки.  

У свою чергу Костянтин Єфи-
менко отримав від учнівського, 

батьківського та педагогічного 
колективів посвідчення Почесного 
голови піклувальної ради школи 
на 2011-2012 навчальний рік.

Разом із учнями та вчителями 
школи Костянтин Єфименко від-
відав мультимедійний клас, кошти 
на який він передав у минулому 
році.

Тетяна Сербин, учитель:
- Костянтин Єфименко – шано-

вана людина, державний діяч, 
політик, але для нас, учителів, він 
завжди буде в першу чергу нашим 
випускником. Приємно те, що, до-
сягнувши значних висот у житті, 
він не забуває про рідну школу 
й упродовж багатьох років є на-
шим благодійником. Нехай йому 
щастить! 

Віра Гребень, учитель:
- Кожний візит Костянтина Олек-

сійовича до нашої школи – це 
свято. Для дітей він як казковий 
Дідусь Мороз чи, може, Миколай, 
а для педагогічного колективу – за-
вжди залишиться гарним учнем. 
Отож наша праця недаремна, нам є 
чим і ким пишатися. Зичимо йому 
щастя,  світла і добра в усіх його 
справах.
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Білоцеркіський благодійний 
фонд Костянтина Єфименка, хоч 
і працює лише півроку,  отримав 
свою першу нагороду. Ми   визна-
ні одними з кращих у номінації 
«Меценат року»!

Як відомо, упродовж року на 
учнів, крім інтелектуальної пра-
ці, чекатимуть щоденні заняття 
спортом, адже спорт дисциплінує, 
загартовує, допомагає   в   навчанні, 
а головне -  відшліфовує  уміння 
тримати удар як на спортмайдан-
чику, так і в житті.

Неймовірно, але на території нашо-
го міста була одна з перших єпархій  
Київської держави – єпархія Святого 
Георгія на Русі. Як можна це забути? І 
чи достойні тоді ми бути нащадками 
тих славних пращурів, які краще нас 
знали, де і як будувати храми, адже 
архітектурні знання тодішнім зод-
чим дарував сам Господь...


