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уперед до знань

29 серпня в приміщення кінотеа-
тру ім. довженка відбулася щорічна 
педагогічна конференція, на якій 
традиційно освітяни Білої Церкви  
підбивали  підсумки навчального 
року, що минув, і окреслювали  
плани на наступний 2011-2012 на-
вчальний рік.

Гостем педагогічного форуму 
біла виконавчий директор Біло-
церківського благодійного фонду 
Костянтина Єфименка олена Ткач, 
яка передала сердечні вітання від 
голови фонду К.Єфименка усім 
працівникам освіти міста з нагоди 
дня знань.

- Бажаємо Вам професійних і осо-
бистих гараздів, моральних, духо-
вних і матеріальних сил, Божого і 
державницького плеча, на які Ви, а 
серед освітян переважна більшість 
– жінки, могли б надійно оперти-
ся, - зазначила олена дмитрівна і, 
продовжуючи свій виступ, додала: 

немає найважливішої професії у 
світі, як професія вчителя, адже він 
своєю невтомною працею будує 
нову україну, плекаючи не тільки 
інтелект, духовність, патріотизм, а 
й програмуючи підростаюче поко-
ління на успіх, без якого збудувати 
щасливе і самодостатнє суспільство 
неможливо.

Білоцерківський благодійний 
фонд Костянтина Єфименка надає 
посильну допомогу загальноосвіт-
нім навчальним закладам міста. 
розуміючи непросту ситуацію із 
фізичним розвитком наших дітей, 
фонд ініціює і бере під власну опі-
ку проведення Спартакіади серед 
школярів міста з таких видів спор-
ту, як футбол, волейбол, баскетбол, 
легка атлетика, шахи, плавання, 
туризм. змагання із цих дисциплін 
триватимуть упродовж 2011-2012 
навчального року.

Благодійний фонд планує продо-

вжити запроваджену в 
минулому навчально-
му  році традицію – при-
суджувати іменні сти-
пендії фонду за особливі 
досягнення в навчанні 
найкращим учням 
міських шкіл. 
Це не тільки 
с т и м ул ю є , 
спонукає до 
постійного 
самовдоско -
налення, а й 
дозволяє дити-
ні усвідомити, що 
кошти, зароблені 
нею, - це результат 
копіткої інтелектуаль-
ної праці. отож у 2011-
2012 навчальному році  
10 білоцерківських учнів мають  
змогу отримати іменні стипендії 
фонду. 

29 серпня в гостинному подвір’ї 
Білоцерківської міської громад-
ської організації (БМГо) «Ласті-
вонька» відбулася вже традиційна 
акція «Школярик»  для діток, які 
в цьому році підуть до школи (це 
діти з сімей, де  немає одного з 
батьків або де виховуються від 4-х 
та більше дітей). 

Святкова атмосфера панувала 
навкруги: дерева і кущі прикра-

шені різнокольоровими кульками,  
майбутні першокласники святково 
одягнені, з   красивими букетами. 
Вони з нетерпінням чекали на 
привітання, а  батьки винуватців 
свята, спостерігаючи за своїми 
дітками, посміхались, адже в цей 
день їхні  малята якось раптово 
подорослішали…

Благодійний фонд Костянтина 
Єфименка не залишився осторонь 

цього свята. представник фон-
ду Тетяна Шкаранда привітала  
хлопчиків та дівчаток з довго-
жданим днем знань, побажала їм 
підкорити всі учнівські вершини, 
отримати  від шкільного життя як-
найкращі емоції та найкорисніші 
знання. Тетяна анатоліївна вручи-
ла малятам ранці та портфелики з 
необхідним шкільним приладдям. 
Кожна дитина також одержала 

іменний лист-привітання від голо-
ви фонду Костянтина Єфименка, в 
якому було сказано наступне:

«дорогий першокласнику! Цього 
року ти вперше переступиш поріг 
рідної школи, де  пізнаєш  багато 
таємниць Всесвіту,  здобудеш міцні 
знання, знайдеш справжніх друзів, 
відчуєш любов і доброту першої 
вчительки.

пам’ятай: навчання – це при-
хований скарб, це світ знань про 
людей та їх оточення. Тож напо-
легливо вчися, щоб знати, діяти, 
жити.  ніколи не зупиняйся на до-
розі знань – вона завжди цікава і 
по-справжньому нескінченна.           

упевнений, що зерна науки да-
дуть добрі сходи і зростуть у твоїй 
юній душі урожаєм мудрості та на-
тхнення. нехай світлим, радісним і 
плідним буде кожен твій шкільний 
день, кожен крок. 

досягай високих результатів у 
навчанні, шануй своїх батьків, з 
повагою стався до старших, люби 
рідну землю, зростай справжнім 
патріотом україни!

зі святом, з наступаючим 1 Ве-
ресня, з днем знань, любий першо-
класнику!  Щасти тобі!»

дякуючи за допомогу в органі-
зації свята, голова БМГо «Ласті-
вонька» оксана Мустафаєва  за-
значила: «нашій спілці вже шість 
років, але ми вперше звернулися 
до Білоцерківського благодійного 
фонду Костянтина Єфименка і були 
вражені, що нас привітно зустріли, 
вислухали і відразу сказали, що 
допоможуть. Ми дуже вдячні за 
таку підтримку. Та слів тут замало, 
щоб висловити цю щиру подяку, 
потрібно  просто подивитися в очі 
діткам, коли вони отримують всі ці 
подарунки, побачити ці обличчя, 
які сяють радістю і щастям, на яких 
виблискують  посмішки. у діток за-
лишилося море вражень від свята! 
нехай такими ж вдалими будуть 
їхні мандрівки країною знань».

оксана Вікторівна побажала 
фонду процвітання, а Костянтину 
Єфименку -  міцного здоров′я, сі-
мейного щастя, наснаги в праці, 
щоб в нього ніколи не згас вогник 
доброти та милосердя.

День знань – це справжнє всенародне свято мудрості, доброти й  
людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, 
адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас 
нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного 
життя. Першого  вересня для шестирічок розпочинається новий 
період у житті, – адже з цього дня їх називають не просто дітьми, 
а учнями. Школа для першокласника - друга домівка, де він  зна-
ходить нових друзів,  знайомиться зі своєю вчителькою, яка стане 
і порадником, і мамою,  і наставником.

наПереДоДні свята

СпіВпраЦя фонду і оСВіТян МіСТа

тож  крокуймо сміливо 
до нових перемог у 2011-
2012 навчальному році!

вихованці БМГо “Ластівонька” - цьогорічні першачки


