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Час… У кожного із нас із ним свої
рахунки, а у України – особливі: більше
350-ти років боротьби за Незалежність! І
ось XXI ст. Вибух непокори і гідності
проти тих, хто ціною брехні і хворих амбіцій хотів повернути Україну
назад в рабство. Та воля людей і прагнення до цивілізованого людського
життя перемагає. Пророчі слова Т.Г.Шевченка підняли тих, хто ціною
власного життя залишиться в пам’яті українського народу як герої
«Небесної сотні».
Вшанувати їх подвиг і самопожертву зібралися всі учні та студенти
БВУФК. За допомогою інтерактивних технічних засобів діти мали
можливість побачити все те, з чого розпочинались події, які сколихнули
весь світ. Завдяки заходу пам’яті героїв майдану «Небесна сотня» діти не
лише зрозуміли, хто такі патріоти, а й своєю дитячого душею відчули
біль матерів, що втратили своїх дітей, котрі в пам’яті нащадків
житимуть вічно бо:
До слова слово, наче вишиванку,
В народну пам'ять золоті стьожки.
І кожне покоління на світанку
По них життя рівнятиме стежки.
Педагог – організатор Пілецька Т.К.

«Украина в огне»
Скажите люди, страна в огне,
Как пел Шевченко под кобзы струны?
Прошу, уверьте, что снится мне
Военный клич с Майдан – трибуны.
Что снится бой под моим окном ,
Что снайпер бдит на соседней крыше,
Все эти крики, горящий дом
В кошмарном сне я вижу и слышу!
Но нет же, я не сплю, увы
И это даже, увы, не слухи.
А люди правда уже мертвы,
Горит столица в огне разрухи.
Скажите, встанем ли мы с колен
И бьемся ль мы за благое дело?
И кто вдохнет всем смертным взамен
Другую жизнь в Украины тело?
Скажите, псих я или не псих –
Делить на правый и левый сектор ?
Ну как же это стрелять в своих?
Куда стремится смертельный вектор?
Мы все родные, мы все свои!
В Донецке, Львове мы все едины!
Давайте, люди, кончать бои
И строить завтра для Украины!
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