
Візьміть себе у руки, 

допомагайте ближнім. 

І це не значить взяти  

у руки автомат 

Хтось волонтерить вправно, 

хтось молиться всевишнім 

А хтось із наших гордо тепер 

зветься – солдат. 



 З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну учителі, технічні 

працівники, вихователі дошкільного підрозділу Нежухівського ліцею не 

залишились осторонь усіх подій, а почали активно допомагати українським 

військовим. В перші ж тижні війни учителі та учні ліцею долучились до збору 

продуктів харчування та засобів гігієни для військової частини, де несуть службу 

жителі Нежухова. 

  

  



 У шкільній їдальні також закипіла робота. Учителі, вихователі та учениці ліцею 

готували вареники для військовослужбовців, які героїчно тримають оборону рідного 

краю. 

 

 Знайшли прихисток у домівках наших учителів (Кіїв М.С., Оприщенко Г.І.) і 

вимушені  переселенці, а це – студенти та багатодітна сім’я з Києва, які рятувались від 

ворожих обстрілів у перші дні війни. 
  Доклали свою працю учителі і до плетіння маскувальних сіток  у приміщенні 

Католицького виховного закладу (Сулик Н.А. та Платко У.Л.),  виготовлення енергетичних 

батончиків та ліплення вареників при церкві Успіння Богородиці м. Стрия (Калічак І.І.) 

 Силами батьків та працівників ліцею в актовій залі було облаштовано місця для 

тимчасово переселених осіб з окупованих територій.  



 На благодійні кошти 

вчителів ліцею було зібрано 

Великодній кошик для Харківських 

ліцеїстів, щоб вони також відчули 

смак свята далеко від рідного 

дому та своїх рідних. 

 Також для воїнів було 

приготовано смачні Великодні 

гостинці (Марканич О.М., Шквара 

М.І., Винник Н.І.). 

 Не залишились байдужими і 

вчителі, які виїхали за кордон, 

волонтерили разом із поляками, 

наближаючи нашу перемогу. 

(Коростинська Р.І, Романюк Н.М.)                          



 Та особливої уваги заслуговує працівниця 

ліцею Оброца І.В., яка впродовж багатьох місяців 

готувала їжу для військовослужбовців роти охорони. 

Разом із своїми помічницями випікала різні 

смаколики. За свою невтомну та жертовну працю 

Іванна Василівна відзначена подякою від 

Стрийського РТЦК та СП. 



 Дошкільний підрозділ 

активно долучився до вонтерської 

роботи – працівниці випікали 

пиріжки. 

 Війна триває і нині як ніколи 

важливо бути усім разом і боротися 

проти ворога кожному на своєму місці і 

робити те, що ми вміємо якнайкраще. І 

тільки так ми здобудемо перемогу. 

  

Слава Україні! Героям слава! 


