
спецвипуск  
(осінь 2012) 
 

Восени наша держава відзначає  
прекрасне свято  -  

День працівника освіти !  
 
 

Вітаю всіх з цим чудовим святом! 
Прийміть щирі побажання   подальших успіхів, роз-
витку і  процвітання Вашої справи, творчих сил та 
наснаги. Нехай Ваша робота надалі буде ясним про-
менем, що освітлює    будні і свята нашого суспільс-

тва.     Бажаю Вам міцного здоров’я,  великого людсь-
кого щастя, миру, злагоди та втілення всіх  Ваших      

намірів у життя.  
  

З повагою , директор  
Малинського лісотехнічного коледжу    

Ігор Дмитрович Іванюк 

             Шановні працівники та ветерани  освіти!Шановні працівники та ветерани  освіти!Шановні працівники та ветерани  освіти!   
Прийміть найщиріші  вітання з нагоди професійного Прийміть найщиріші  вітання з нагоди професійного Прийміть найщиріші  вітання з нагоди професійного 

святасвятасвята———   Дня працівника  освіти.Дня працівника  освіти.Дня працівника  освіти.   
                                       Нехай ця осінь золота,  

Вам подарує вік щасливий, 
Щоб не згасали: доброта, здоров’я, радощі і сила. 

Щоб Ваш важкий почесний труд 
Був плідний, як багата осінь. 

І кожен день, що йде новий 
Хай тільки щастя Вам приносить. 

 
З повагою , голова студентської профспілки 

Христина  Руденко 

Періодичне видання  колективу викладачів та 
студентів  Малинського лісотехнічного коледжу 

 

ВІТАННЯ З НАГОДИ СВЯТА 

Прийміть вітання зі свя-

Освіта - це не час. Освіта - це зусилля. 

Поетична колонка 

*** 
Час невблаганний й швидкоплинний,  
Минає, ніби одна мить,  
Здається, ще недавно ми щасливі  
Навчалися, тепер навчаємо усіх. 
Шлях педагога дуже важкий,  
не кожен може ним пройти,  
лише у снах здається праця казкою,  
насправді ж, ми навчаємось й самі.  
Щоденні плани, інколи тривоги,  
зусилля наші нам дають плоди,  
як радо бачити  серед студентства педагогів,  
які до коледжу вертаються сюди. 
Здається , ще недавно вас навчали,  
Тепер, ви поряд із наставником своїм 
Все пам'ятаєте , 
що вам колись із досвідом вони передавали,   
тепер ви ділитесь вже досвідом своїм. 
Все це закон життя і часу швидкоплинність,  
Лише навчання й виховання- це стабільність. 
   

 
 
 
 

Вікторія Тимошенко (поезія викладача) 
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Лише природа робить велике даром.  

 О.Герцен 

Редакція газети щиро вітає всіх   
з Днем працівника освіти  !  

 
Допоки сонце світить з висоти, 

Щебечуть птахи, зацвітають квіти, 
Ми Вам життям бажаєм твердо йти, 

І дням наступним від душі радіти! 
Хай щастя завжди супроводить Вас, 
Людська повага й шана не минають, 

А вашу мрію й працю повсякчас 
Лиш визнання вінчають! 

 
 

Миті життя 
 

Соловейка вже давно не чути, 
ліс убрався у нове вбрання . 
Тепла осінь у вікно нам стука  
І нагадує , що скоро вже зима.  
Пори року- дуже швидкоплинні, 
як літа, розтоплючи час , 
лине пісня в небі журавлина  
і за парту, дзвоник кличе нас. 
Бережімо і шануймо роки, що 
безжально пролітають повз... 
За вікном весну змінила осінь,  
А в душі у кожного любов, 
Радість від прожитих плідно 
років, 
Радість за своїх дітей . 
І як хочеться  
Найдовше нам лишити  
Хоча б осінь юності своєї.  
 
 
 



Не усі можуть досягти успіху в усьому. Але успіх приходить тільки разом із  
самовдосконаленням і рішучістю. 

Освічена людина ніколи не читає - він перечитує. 
Жорж Елгозі  

    Маленькі, затишні куточки нашої пам'я-
ті, такі близькі і рідні, звичні і привітні, мі-
сця де можна відпочити душею. 
   Так—це коледж. Адже саме тут, у затиш-
ному дворику нашого життя, ми почуває-
мося надзвичайно комфортно. І це не дивно, 
адже тут колиска казкової країни, де всі 
мрії — це реальність.  
   Саме тут ми , вже дорослі, можемо укри-
тись від усіх буденних тривог, захиститися 
від шквалів зустрічних вітрів. Цей чудовий 
куточок землі зберігає краплини за крапли-
ною найдорогоцінніші події життя бага-
тьох поколінь своїх випускників. 
    І скільки б не минуло років жоден із нас не 
взмозі викреслити із своєї пам'яті ці місця, 
що об'єднують багатьох. 
    Мені здається, що саме ми були найкращи-
ми. Адже перлинки є  у кожному морі. І хоч 

вони зовсім малесенькі, але виблискують надзвичайною чистотою, вони таємни-
чо—загадкові, бо відкриваються далеко не кожному. Ми були найкращими у своєму 
життєвому оптимізмі. 
    Ми завжди могли відстояти власну думку,гідність. Молоді, відверті, впевнені.  
   І сьогодні, з вершини своїх 45, нам дуже хочеться зазирнути туди, у далекий  
1982.   тоді ми були цікавими першокурсниками, які тільки переступили поріг коле-
джу.  
   Юність—це чарівна, безтурботна країна. Але кожен із нас може побувати у ній 
лише раз. З часом стежина у цю країну заростає дорослими проблемами. На карті 
ми її ніколи не знайдемо. І тільки приємні спогади знову і знову можуть повернути 
нас туди.  
    Саме коледж, у свій час, благословив усіх нас неспокоєм за нашу долю високу, пог-
лядом у майбутнє тривожним. Саме він боронив від лиха молитвою щирою, нелу-
кавою, на прощення щедрою; освятив наші помисли незрадливою вірою у людей, у 
добро. Благословив нас росами на вічному спориші, щоб не боялися стати на них но-
гами босими. Може від цілющої прохолоди здригнеться, прокинеться щось забуте; 
може дощі сонячно-блакитні відмиють сумління наше від скверни. Щоб повернули-
ся наші погляди від далеких примарних висот до  тих, хто йде поруч, хто потребує 
наших очей і плеча. Він благословив нас святою маминою сльозою, що її ми поміти-
ли, якраз на той час відвернувшись ненавмисне. І та сльоза виблискувала серед те-
мної ночі невдач, породжуючи ридання-плач, що 
душу очищає. 
    Благословив нас зеленим яблуком нашої юнос-
ті, що було символом заборони, цеглиною світо-
будови, щабелем, що піднімав до розуміння істи-
ни. 
   І коли безвихідь наступила жорстокою ногою 
на горло, ми дотягувались рукою, заплющивши 
очі, до того далекого зеленого яблука і його кис-
линка до тями нас вертала. 
     Коледже, ти благословив нас дзвоном бджоли,- 
бджоли, що будила на твоєму широкому подвір'ї 
обтяжені цвітом липи. А ці липи зустрічали нас 
із невдалих, тоді ще доріг, плескаючи у зелені до-
лоні, даруючи мед, що був таким невтолено-
солодким. Гіркоти ані краплі не принесла нам 
мудра бджола. 
     Ну от і все… 
Р.S. Одного разу письменника запитали: ―Які люди найпотрібніші на Землі?‖ І він, 
не задумуючись, переконливо відповів: ―На Землі потрібні всі люди, не потрібних 
людей не буває. А найголовніший талант—талант людяності. ‖  І це правда. Адже  
тоді вам у житті буде добре і поруч із вами буде тепло, комфортно і затишно лю-
дям.  
 

Випускниця 1986 року, Надія Кудріцька 

Ода колледжу—роздум. Незабаром 85-річчя До людей із відкритим серцем… 

 Учителю! Вклоняюся доземно 
                                     Перед високим іменем твоїм… 

                                                                                                                   
А. Олевич 

             
   Кожен день неповторний, кожен – це тоне-
нька рисочка в пунктирі історії, яка проходить 
суцільною смугою через життя конкретної лю-
дини, через історію навчального закладу. Адже 
людська пам'ять – нескінченна книга, в якій запи-
сано все.  
               Кожен вік людини має своє призначення, 
своє покликання і свої особливі дарування. В моло-
дій людині горить вогонь, в літній – світить сві-
тло. І саме педагог повинен вміти, поки горить 

вогонь, горіти, а коли минає час горіння, – зуміти бути світлом. Потрібно в 
якийсь момент життя бути силою, а в якийсь – тишею.  
               Улюблений учитель у кожного із нас залишається на все життя. Він ніби 
стає отим космогонічним, небесним тілом, яке організовує нас, дає знання і веде 
стежками – крутоярами життя. Та і своє життя і мірила своєї праці, свої намі-
ри та вчинки ми часто – густо моделюємо у гадках: а як би це зробив мій учи-
тель. 
                Якось один мудрець висловився: «Познайомте мене з вашою молоддю, і я 
передбачу майбутнє». І таки свята істина закладена в цих словах. Адже «діти – 
провідники Божого світла», - стверджує моральна аксіома християнства. І саме 
педагог «запалює перед вихованцями яскравий смолоскип знання». (В. Сухомлин-
ський). Він і Прометей, що несе людям ряті-
вний вогонь, і легендарний Данко, що віддав 
нам своє палюче серце.  
                Учителю мій дорогий! Наш народ 
спокон віків, зустрівшись із тобою, знімає  
шапку і доземним, сердечним поклоном від-
дає тобі шану. І саме в цьому приховано все: 
твоя вдача, фах, самопожертва, талант, 
майстерність, любов, снага і відданість. 
                 І не дарма кажуть, що письменник 
живе у своїх книжках, скульптор у створе-
них ним скульптурах, а педагог – у думках і 
справах своїх учнів, своїх випускників. 
                 «Учителем від Бога» у нашому коле-
джі можна назвати багатьох  викладачів, 
але серед  них хотілося б виділити ветера-
нів педагогічної праці. Це: Яременко Олена Миколаївна, Колосовський Людвіг Вік-
торович, Кондратенко Григорій Михайлович, Вольвах Лаврентій Данилович, Ла-
зука Віталій Петрович, Лавриненко Марія Федорівна, Матвійчук Ким Сергійо-
вич, Тищенко Марія Іванівна, Зайченко Євгенія Вікторівна, Фещенко Людмила 
Павлівна, Лавриненко Тамара Григорівна, Кушнір Володимир Пилипович, Корній-
чук Людмила Йосипівна. 
    Учителі! Саме сьогодні ми прославляємо ваш інтелект, ваше серце і душу. 
Щиро замовляємо ваше здоров’я і ваші оптимістичні устремління, вашу безме-
жну відданість педагогіці.        
 

І як зазначив І.Драч:  «Нема жахливішої роботи, ніж учительська, 
   Нема виснажливішої роботи, від учительської, 

   де нерви паляться, мов хмиз сухий, де серце рветься… 
                                       Але нема щасливішої долі,  

                                       коли людина з твоїх рук, учителю, 
                                       іде у світ – на краплю світ людніє». 

               Отже, слава тобі, учителю! 
               Слава, визнання та безмежна любов від нині і довіку! 

 
Надія Кудріцька, працівник бібліотеки МЛТК 


