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Як добре літнім
вечором сидіти на
веранді; як легко і
спокійно; от якщо
б цей вечір ніколи
не кінчався!
Рей Бредбері.«Кульбабове
вино»
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Світ в об'єктиві
Вже вдруге в нашому училищі був проведений конкурс на кращу авторську фотороботу. Учасниками цьогорічного конкурсу стали 7 учнів, які
подавали свої роботи. Варто зазначити, що всі автори фоторобіт здивували
своєю оригінальністю, індивідуальним підходом, яскравими фарбами та продуманою експозицією. Кожне фото розповіло свою історію та відкрило надзвичайний зміст. Мистецтво фотографії не таке просте, як здається на перший погляд. Кожна світлина – оригінальний момент часу, який автор зберіг
для себе та оточуючих.
Переможцями конкурсу стали:
І місце – Ангеліна Унгурян, учениця 21 групи.
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ІІ місце – Артем Лозіна, учень 18 групи.
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ІІІ місце розділили Анастасія Герасимчук, учениця 11 групи та

талій,

Костецький
учень 23 групи.

Ві-
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Варті уваги і роботи інших учасників, які відзначаються оригінальністю
та професіоналізмом:
Ланцова Софія, учениця 31групи.

Алексюк Марія, учениця 23 групи.

Анастасія Саврацька, учениця ??? групи.

Ми щиро вітаємо переможців та бажаємо успіхів у всіх починаннях!
Творімо прекрасне разом!
Редакція «25ПЛЮС»
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На хвилях гармонії
24 травня 2017 року в приміщенні Вищого професійного училища №25
відбувся обласний фестиваль-конкурс ансамблів народних інструментів, духових оркестрів та вокально-інструментальних ансамблів «На хвилях гармонії».

Були представлені три номінації «Номінація: Духові оркестри»,
«Номінація: ансамблі народних інструментів», «Номінація: вокальноінструментальні ансамблі».
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Зразковий ансамбль народної музики «Бужани» Вищого професійного
училища №25, керівник Станіслав Кравчук, виконували українську народну
пісню «Через річечку», аранжування Станіслава Кравчука, також українську
народну пісню «Сіяла петрушку».

Вокально-інструментальний ансамбль «Зорецвіт» ВПУ №25, керівник
Кравчук Станіслав Петрович, виконали інструментовки : «I Just Called To Say
I Love You», Stevie Wonder, «Вечірній блюз».
Всі номери були підготовані на високому рівні, учасники та організатори заходу забезпечили високий рівень виконання програми.
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Поетичний зорепад

Поезія покликана хвилювати, давати насолоду,
плекати високі почуття і може стати
відповіддю на найгостріші та найглибші
духовні запити сучасної людини.
З метою виявлення і розкриття поетичного обдарування молоді та працівників
професійно-технічних навчальних закладів області, підвищення ролі естетичного
виховання і прищеплення любові до рідної мови та літератури, формування патріотичних почуттів засобами літературного слова Хмельницьким державним центром
естетичного виховання учнівської молоді було проведено обласний заочний літературний конкурс «Поетичний зорепад» серед учнів та працівників професійнотехнічних навчальних закладів.
Цьогоріч в рамках конкурсу пропонувалось висвітлити у віршах тематику
«Листи на фронт», присвячені значущим подіям захисту України.
Впродовж квітня надійшли поетичні добірки 27 учнів та 25 працівників з 23
професійно - технічних навчальних закладів області.
Усі конкурсні роботи вирізняються досконалою формою, глибоким змістом, активною життєвою позицією. Конкурсанти продемонстрували власні літературні таланти, проявили себе як справжніх майстрів слова.
Так, на підставі рішення журі серед учнів перше місце посіла Яржемська Руслана - учениця Вищого професійного училища №25.
Серед працівників професійно-технічних закладів перше місце - Кравчук Станіслав - працівник Вищого професійного училища №25, м. Хмельницького.
Конкурсні роботи, які посіли призові місця, будуть надіслані на Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» у м. Київ.
Колектив нашого училища бажає успіхів нашим переможцям!
Кравчук Станіслав – працівник
Вищого професійного училища №25,
м.Хмельницький
Сини України
В любистку дитятко купати
Батьки рано-вранці взялись
І в Бога прохали від себе,
Щоб син захистив їх колись.

Співають поля у росі,
Не всі повертаються звідти,
Та їх пам’ятають усі.

З роками їх син став кремезним,
Міцною зробилась рука,
Й АТО прийняло в своє військо
Іще одного козака.

Чого воюєш брате? Чого, скажи?
Чому не можеш спати у дні війни?
Навіщо автомат свій ти змащуєш щодня?
Чому листи не пишеш, які чекаю я?

Він бився за волю народу,
За те, щоб не було біди,
Щоб вся Україна гордилась
Що в неї такі є сини.
Про подвиги й славу героїв

Чого воюєш брате?

Тепер вже не напишеш зі східних рубежів,
І не пройдеш по рідній стежині, чи межі.
Розірваний від «Градів» снарядом москаля…
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Лежиш ти у могилі, і плаче немовля.
Ти залишивсь героєм, медаль тобі дали,
Поглянь, як над тобою волошки зацвіли.
Спи брате, мій герою… Ти волю захистив,
І рідну Україну, яку ти так любив.
Сила духу воїнів АТО
Силу духу воїнів АТО
У малюнках піднімають наші діти.
Бо сьогодні ці герої наших днів
Є незламним прикладом для світу.
Не потрібно тут багато слів,
Кожен з нас це бачить, й кожен чує,
Як на східних наших рубежах
Наш солдат із ворогом воює.
Яржемська Руслана – учениця Вищого професійного училища №25,
м.Хмельницький
***
Скажи мені, мій любий тато,
коли закінчиться війна
і смерть відійде від солдата.
Невже ціна так дорога?
За що в її страшні обійми
віддали матері синів?
Бо тут цвітуть волошки сині
співають тихо солов’ї,
а там вмирають діти й горе
витає і кричить в пітьмі.
Спинись, послухай шепіт крові
«в твоєму серці ми живі»…
***
Молюся за тебе,
Мій милий солдате.
Так хочеться зараз
пташиною стати
і ринути в небо
туди де війна,
щоб крильми від куль
зберегти вас змогла.
Мій любий солдате,
за тебе молюсь
і кожного дня
тої смерті боюсь,
що може тебе
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в сиру землю забрати.
Молюся за тебе,
мій сильний солдате!
Я вірю у тебе
у силу твою,
подяки складаю
за мужність в бою.
чекаю тебе,
як чекає і мати…
Молюся за тебе Коханий солдате!
***
Я хотів би тобі розказати,
Як вночі ми лягаємо спати
Як у колі беремось за руки,
Просим Бога спинити ці муки.
Як вкриває мороз сильне серце,
Коли кров'ю вкриваються берци.
Свого брата не раз хоронив я,
Ношу в серці святе його ім’я
Він за тебе помер! Ти це знаєш?!
Кожен день про це більш забуваєш,
Не хвилює тебе чи поїв я,
Не спитаєш чи маю ночівлю,
Не засуджую - ти веселишся
Та хоч раз ти за нас помолися,
Як лягаєш у своїй кімнаті Тепло й затишно, там, в твоїй хаті.
Я ж кожен вечір боюся Чи взагалі цього ранку проснуся.
Я хотів би тобі розказати,
Як вночі ми лягаємо спати,
Як у колі беремось за руки Просим Бога спинити ці муки.
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