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СУБОТНИК НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ
У нас, українців, упродовж багатьох років  склалася 
гарна традиція: напередодні Великодніх свят при-
бирати, чепурити не тільки власні помешкання, 
прибудинкові території, а й ті куточки міста, де 
полюбляємо відпочивати з дітьми, друзями, свої-
ми гостями. А коли на таку толоку масово вихо-
дять небайдужі люди, які не звикли нарікати на 
долю й постійно шукати винних,  то відчуваєш не-
ймовірне єднання на ґрунті звичайного людського 
прагнення бачити місто по-європейськи чистим і 
затишним.

Олена Замкова

Так, 12 квітня, попри невтішні 
погодні прогнози, на Замковій горі 
зібралося чимало люду різного віку 
й різних професій та соціальних ка-
тегорій, але об’єднаних однією ідеєю 
– щирою любов’ю до рідного міста. 
Зібралися  саме тут  неспроста, бо ж 
це не тільки символічно, а й навіть 
закономірно – наводити порядок і 
чистоту, починаючи звідти, звідки 
все в місті й почалося – з дитинця. 

Крім того, перед початком су-
ботника було прийнято рішення 
зробити презентацію проекту бла-
гоустрою Замкової гори, над яким 
більше року працює молодий архі-
тектор Валерій Міщенко. Він розпо-

вів про всі будівлі й споруди май-
бутнього історико-археологічного 
та культурно-архітектурного запо-
відника «Замкова гора», додавши, 
що контур дитинця стародавнього 
Юр’єва, в тому числі й з боку кос-
телу, буде максимально віднов-
лений за планами ХVІІІ століття.  
А В’ячеслав Міщенко додав: «Тут 
знаходитиметься місто майстрів, 
де працюватимуть ремісники часів 
Київської Русі: ковалі, ткачі, зброярі, 
золотих справ майстри тощо. Жите-
лі й гості міста зможуть власноруч 
спробувати виліпити глечик, чи 
виготовити монету,  або ж виткати 
шматочок льняної тканини… Щоб 
наші діти були вихованими, маємо 
змалечку озброювати їх знаннями 

з історії. Адже наше подальше жит-
тя підпорядковане одній простій 
істині: аби менше припускатися 
помилок у майбутньому, треба до-
сконало знати своє минуле. А місто 
в нас благословенне ще з моменту 
його заснування, тож пишаймося 
тим, що ми – білоцерківці!».

 До присутніх звернувся Костян-

тин Єфименко, який, зокрема, ска-
зав: «Я  можу лише прогарантувати, 
що все, про що розповіли архітекто-
ри після громадських обговорень 
та відповідних затверджень буде 
виконано. Я не обіцяю, що все буде 
зроблено вже завтра чи за місяць,  
але  поступово,  з часом цей проект 
реалізуємо. А що для цього потріб-
но? Звичайно, заробити відповідні 
кошти. А щоб заробити, варто тру-
дитися. Тому давайте розберемо 
інвентар і приступимо до роботи».

Потім розділилися на три великі 
гурти й приступили до прибиран-
ня. А роботи, справді, вистачило 
на всіх: треба було очистити від 
побутового сміття берегову смугу 
річки, особливо під мостом, при-
брати сухостої, підняти наверх гілля 

і повантажити його на причепи 
тракторів, загребти схили гори (і 
не тільки з боку новозбудованого 
храму, а й за костелом), підмести, 
побілити дерева й бордюри, тобто 
підготували  дитинець до початку 
робіт із  благоустрою. 

Тут працювали академісти, бать-
ки вихованців ДЮСШ «Білий Барс» 
і майбутні фігуристи й хокеїсти, ке-
рівники підприємств, установ, орга-
нізацій, представники Благодійного 
фонду Костянтина Єфименка та інші 
небайдужі білоцерківці, бо ж нас 
об’єднує одне прагнення, аби   рідне 
місто було  красивим і комфортним 
для проживання. 

Просто не віриться, що за декілька 
років Замкова гора перетвориться 
на затишний куточок для відпо-
чинку та вивчення історії рідного 

краю, адже тут з’явиться  фрагмент 
оборонної споруди давнього Юр’єва, 
музеєфікація залишків фундаменту 
давньоруського храму, фрагмент го-
родища давнього Юр’єва ХІ-ХІІІ ст.: 
діюче містечко майстрів, дзвіниця 
перед храмом і обов’язково дитячий 
майданчик, і також у давньорусь-
кому стилі.

Отож щиро дякуємо всім, хто до-
лучився до суботника, особливо 
членам клубів Академії пенсіонерів, 
які своїм прикладом спонукають 
шанувати святині міста, підтриму-
вати порядок і не бути байдужими 
до всього, що відбувається навколо. 
Тож берімо приклад, молода гене-
раціє!

А як завзято й старанно працюва-
ли на суботнику юні білоцерківці 
– ті, кого не злякала дощова погода, 

ті, кого змалечку мудрі батьки при-
вчають до суспільно корисної праці. 
Адже діти, дивлячись на дорослих, 
починають усвідомлювати свою 
громадянську місію, відчуваючи 
власну відповідальність за майбут-

нє рідного міста. І ці відчуття запа-
дуть у душу їм назавжди. Упевнена, 
вони обов’язково колись приведуть 
на подібні суботники власних дітей. 
А у такий спосіб і народжуються 
традиції, які завжди шанувалися 
в українському суспільстві, яких 
свято дотримувалися. Кажуть,  ді-
тей треба виховувати власним при-
кладом, і цей суботник переконливе 
тому підтвердження.

По закінченню суботника всі роз-
ходилися по домівках у гарному, 
піднесеному настрої, дякували за 
організацію заходу і надану мож-
ливість поспілкуватися й попра-
цювати в гурті, роблячи посильний 
внесок у розквіт міста. Дай, Боже, 
усім здоров’я за неповторні години 
праці, за непереборне бажання тво-
рити добро. 

І юні, і сивочолі білоцерківці працювали 
на суботнику пліч-о-пліч

Тренери, вихованці ДЮСШ «Білий Барс», 
їхні батьки емоційно підтверджують стовідсоткову 

готовність попрацювати на Замковій горіНа Замковій горі кипіла робота: 
завзято працювали небайдужі білоцерківці!

До учасників 
суботника звертається 

Костянтин Єфименко

Діти не відставали 
від дорослих


