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   У всі часи захищати рідну
землю було справою честі та
гідності мужніх людей, дійсних
патріотів своєї країни, святим
обов'язком кожного гро
мадянина. 23 лютого Україна
святкує День захисника
Вітчизни
   Свято має свою історію і
встановлено на честь перших
перемог Червоної Армії над
регулярними військами

кайзерівської Німеччини 23 лютого 1918 року,   відтоді
двічі перейменовувалося.
      Цей день бере свій початок з січня 1918 року, коли Рада
народних комісарів СРСР видала декрет про створення
Робочо-селянської Червоної Армії (РСЧА), а пізніше -
декрет про створення Робочо-селянського Червоного
Флоту  (РСЧФ). У 1922 році 23 лютого було оголошено
Днем Червоної Армії.      З 1940-х років свято
перейменували у День Радянської Армії, а після розпаду
Радянського Союзу він придбав нинішню назву - День
захисника Вітчизни. У незалежній Україні встановлено
Указом Президента Леоніда Кучми від 1999 року в зв'язку
"з численними зверненнями громадських організацій,
ветеранів війни і з метою сприяння патріотичному
вихованню молоді".
   Хоч назва свята і змінювалася, проте традиції залишилися
такими же - як і у часи СРСР, цього дня прийнято вітати не
тільки людей у погонах, а взагалі всіх чоловіків і хлопчиків.
   День захисника Вітчизни уособлює такі прекрасні людські
якості, як доблесть і мужність. Фактично воно є святом
усіх чоловіків, чиє головне покликання - обороняти рідну

Дорогі наші мужчини!
Ми зберемось скоро із причини,

Що усіх хвилює нас.
Хоч давно Союз той згас,
Зникла Армія Червона,
Провели нові кордони,

Але це лишилось свято.
Тож дозвольте з ним вітати,
Побажать здоров'я, щастя,

Щоб минули вас напасті,
Щоб вам добре всім жилось,

Що задумали збулось.
Усім бажаєм не хворіти,

Незгоди й горе з честю пережити,
В кишені щоб завжди водились гроші,

Всі дні були щоб добрі і хороші.
Усього найкращого вам побажаєм

Усіх вас ми любим і поважаєм
Нехай вас не старять сивина і роки

Ми будемо з вами. Колеги - жінки.

землю. Це свято символізує
любов і повагу українців до своїх
захисників і визволителів, до тих,
хто сьогодні стоїть на варті
незалежності держави.
  У цей день ми з вдячністю
згадуємо і вітаємо тих, хто
захищав національні інтереси  та
безпеку нашої держави. У цей
день традиційно вшановуємо усі
покоління, які показали
приклади вірності і героїзму,
захищаючи Вітчизну, від часів
Запорозької Січі до наших днів.
  Вітаємо  весь  чоловічий    та
юнацький колектив Старо
к о с т я н т и н і в с ь к о г о
професійного ліцею  з Днем
Захисника Вітчизни!
   Подвиги захисників Вітчизни -
це та велика і велична правда
історії, яку не спотворити і не перекреслити жодним змінам у
сучасному мінливому світі. Це постійна школа виховання
молоді, яка присвятила себе військовій професії і служить справі
збереження миру у своїй країні та далеко за її межами. Це взірець
реального, дієвого патріотизму для кожної чесної людини і
свідомого громадянина, наочне свідчення єдності всіх поколінь
нашого народу.
   Бажаємо Вам незламної волі, надійного родинного тилу,
богатирського здоров'я, звершення всіх Ваших мрій і побажань,
високих досягнень у своїй  праці на благо держави.

 Редколегія

До Дня Захисника Вітчизни

   У це чудове романтичне свято, коли
крізь хуртовинну зиму вже відчутно
подих весни, коли для любові,
напередодні відлиги,
пробуджуються серця,
хочемо привітати Вас
самими теплими і
щирими словами з Днем
Святого Валентина!
Напевно, саме в такі дні
народжуються ніжні
проліски. І ми бажаємо
Вам, щоб і у Вашій душі розквітли
перші весняні квіти, даючи дорогу
новим чи старим, але головне -
великим, світлим, чистим почуттям.
  Життя є любов, тому без любові

життя неможливе! Бажаємо не
лише у свято, а й щоденно
отримувати знаки уваги і любові,

любити і бути коханими!
Зігріємо один одного
теплом, подаруємо
усмішки і ніжність,
радість спілкування. Це
велике щастя мати свою
другу половинку. Адже
тоді життя стає
прекрасним і легким. Тож

давайте зберігати і оберігати наші
почуття. Почуття, назва яким
Любов, і нехай все складеться в
житті якнайкраще!
           З любов’ю редколегія газети

З Днем Валентина!
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    Кожна людина в своєму житті обирає собі професію.
Юнаки завжди мріють про романтику: пілот, танкіст, моряк.
    В далекі юнацькі роки деякі працівники нашого ліцею
вирішили присвятити своє життя служінню Батьківщині.
Закінчивши школу,  хлопці подали заяви до вступу в військові
заклади. Мрія збулась. Роки пролетіли миттєво. Далекі
військові гарнізони, північні морози, середньоазіатські пісчані
бурі  та спека. Все це випало на долю наших працівників ліцею.
   Розкажемо про кожного з них.
   Горюватко Леонід Григорович - майор, ветеран військової
служби, інженер по обслуговуванню літальних апаратів,
проходив службу в військових частинах Середньоазіатського
військового округу.
   Бірюк Віктор павлович - підполковник, командир танкового
батальйону, проходив службу в військових частинах
Туркестанського та Ленінградського військових округів.
   Овідько Сергій Леонідович - майор, заступник начальника
штабу військової частини по кадрах та стройовій частині,
проходив службу в військах Сибірського військового округу.

   Постоловський Юрій Григорович - підполковник, ветеран
військової служби, заступник командира Севастопольської
авіа-технічної бази з виховної роботи, проходив військову
службу в військах Середньоазіатського, Туркестанського
округів та в ГРВН (Групі Радянських військ в Німеччині),
учасник міжнародних військових навчань держав - учасників
Варшавського Договору "ЩИТ - 85", нагороджений медаллю
Німецької Національної армії.
  Лозінський Олександр Янович - старший прапорщик,
командир десантно - штурмового взводу, проходив службу в
військах Закавказького військового округу та Групі Радянських
військ в Німеччині (ГРВН), виконав 3100 стрибків  з
парашутом.
   І сьогодні вони стоять в запасному строю воїнів незалежної
України, передають свій багатий досвід  нам - учням
професійного ліцею.
   Напередодні Дня Захисника Вітчизни учнівський колектив
нашого ліцею вітає наших воїнів - працівників ліцею з їх
професійним святом.
                                                        Кузьміна Катерина,

 Козловська Юлія, учні І курсу

Є така професія - захищати Батьківщину

   Після закінчення Старокостянтинівського професійного
училища працював на заводі Металіст. Був призваний в1981
році в армію на строкову службу.
    Відправили нас  в м. Шепетівку на обласний збірний пункт,
сьогодні збірний пунк в місті Хмельницькому. В Шепетівці
переночували 1-2 доби, потім приїхали
представники тієї військової частини куди були
відібрані наші документи. На збірному пункті
була пройдена ще раз медична комісія,  і я
потрапив служити в навчальний центр міста
Воронеж,   так звана "учебка".
   Після закінчення навчального центру,
продовжував службу в урядовому зв'язку, де
навчався на радіорелейного механіка. Після
закінчення   навчального центру мені присвоїли
звання молодшого сержанта і я потрапив  за
розпреділенням в Німеччину, група радянських
військ Німеччини. Спочатку служив півроку в
першій танковій армії, а пізніше у восьмій армії
-  це колишня шістдесят друга  Сталінградська армія. Ми
надавали зв'язок, тобто фактично ми повинні були по тривозі
підняти армію, а в армію входять і полки, і батальйони, і
спеціальні батальйони, і управління армією. Піднімали  по
тривозі  всю армію, яка повинна виїхати на запасний
командний пункт або згідно заданого напрямку і
розвернутися. Потрібно було бути готовим до бою. Служба

проходила  цікаво, тому що я  побував в різних містах сьогодні
вже єдиної Германії, а тоді ще була Германія поділена на дві
частини: західну, східну і ГДР, я служив у ГДР. Побував в
таких містах як Нора, Верхня Нора, Вальма, побував на
екскурсії в концлагері Бухенвальд,  де протікали страшні роки

життя  неволі нашого народу.
   Армія, зрозуміло,  дає певне загартування.
Нам доводилось кидати бойові гранати,
виконувати нічні і денні стрільби, бігати крос
щотижня на дистанцію 6 кілометрів з повною
викруткою, підтягуватись.Кількість підтягувань
на відмінно - дванадцять разів. До армії я
підтягувався двадцять п'ять разів, але поки
пробіжиш три кілометри, відіжмешся на
бруссях, то вже ледь-ледь підтягаєшся
дванадцять разів. Про армію цікаво згадувати,
особливо, коли зустрічаєшся з армійськими
друзями. Якби постало питання, чи пішов би
ще раз в армію, зрозуміло, що так. Сьогодні я

вже   офіцер запасу, старший лейтенант запасу. Головне, що
після армії розумієш, що ти два роки захищав свою державу,
і вже  після повернення з армії багато не робиш дурниць.  В
армії  ти здобуваєш  великий життєвий досвід, багато чого
навчаєшся,починаєш розуміти .  Розповідь директора ліцею
Кучерука  Сергія Сильвестровича.
(фото було зроблено після 6 місяців військової служби)
      Розмову вели: Козловська Юлія та Кузьміна Катерина

Зі спогадів про армійську службу директора ліцею

   З 13 лютого у нашому ліцеї
розпочалися змагання з міні-футболу,
присвячені пам'яті воїну - афганцю
Маковецькому Олегу  та 23 річниці
виведення військ з Афганістану.
Змагання проводитимуться в
спортивному залі профліцею. Будуть

приймати участь усі  групи серед І- ІІІ
курсів. На урочисте відкриття змагань
були з апрошені гості:  завідувач
відділом  з питань фізичної культури і
спорту Сторожук І.В., голова районної
організації воїнів - Афганців Перепічка
В.М.. Організацією та проведенням

змагань займаються  викладачі фізичного
виховання Залевський В. В, Залевський
В. В. Дякуємо організаторам за
проведення змагань. Побажаємо
учасникам змагань успіху, і нехай
переможе найкращий!

Змагання з міні-футболу
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 Олег Маковецький - випускник Старокостянтинівського
професійного училища. При виконанні інтернаціональних
обов'язків по наданні допомоги дружньому афганському
народові загинув в тій несправедливій війні. Посмертно
нагороджений орденом Червоної зірки.
  Друзі Олега згадують: “Надівши на себе бронежилети, каски,
взявши по декілька рожків з патронами, гранати, хлопці стали
в стрій. Командир роти старший лейтенант Петров Олександр
перевірив всіх за списком, правильність розташовання на
кожному знаряддя, зброї, боєприпасів. Дав деякі вказівки,
які необхідні і обов'язкові для десантника в бою, в Олега
перевірив рацію, видав нові батареї живлення.
  "Все! Пора!" - сказав впівголоса командир роти. Загін
рушив в дорогу. Завдання було складним. Потрібно було
вийти в заданий район в горах, закріпитись, добре

замаскуватися і чекати, коли з'являться "духи" (так називали
внутрішніх ворогів в країні). Зав'язався бій. Він був
жорстокий, з обох сторін були вбиті і поранені. В цьому
бою загинув Олег.”
  У радянські часи було заборонено писати про героїчні
подвиги наших хлопців, там, в далекому Афганістані. Але
пам'ять про тих, хто пройшов через ту війну, залишиться
назавжди.
  І сьогодні  урочисто   на будівлі нашого ліцею встановлена
та відкрита пам'ятна  меморіальна дошка,  пам'яті нашого
учня, воїна - інтернаціоналіста Маковецького Олега
Станіславовича.

Постоловський Ю.Г.
Ветеран військової служби,

підполковник запасу
.

Останній бій

  15 лютого традиційно відзначається річниця виведення
радянських військ з Афганістану.
 З нагоди 23-ої річниці залишення воїнами-
інтернаціоналістами афганської землі відбулося відкриття

Відкриття меморіальної дошки
пам’ятної меморіальної дошки   воїну-інтернаціоналісту,
учаснику афганської війни, Олегу Маковецькому. Хоча він
навчався в  нашому ліцеї всього один рік, але цього досить
щоб по справжньому пишатися нашим героєм.
    На відкриття урочистого мітингу були  запрошені гості:
воїни-афганці, священник.  Мітинг розпочався виступом
керівника музею Великої Вітчизняної  війни та воїнів-афганців
нашого ліцею Постоловського Ю.Г., словами пошани
директора  Кучерука Сергія Сильвестровича.
      Для більш ніж півмільйона солдат та офіцерів Радянської
Армії такий далекий та незнайомий Афганістан став близьким,
назавжди залишивши слід у їх серцях. Та й не може бути інакше
для тих, хто там втрачав бойових побратимів, котрі часом і досі
ще приходять у снах молодими. Ми завжди будемо пам'ятати
немеркнучий їх подвиг та шанувати його.

Редколегія

          Людина в нещасті
        Про все забуває.
        Минулого часу,
        Душа не сприймає.
 Як син помирає,
Коханий, єдиний,
То час зупиняє
Свій хід швидкоплинний.
        В нікуди, в ніколи
        Дорога прямує…
       Для мами довкола,
       І світ не існує.
І фарби, і звуки
Всі зникли давно.
За що такі муки
Терпіти дано?
      Забулось, минулось,-
      Незвичні слова.

        Життя відвернулось,
        Та пам'ять жива!
 Душа наша - квітка!
До сонця стебло.
Вживаємо рідко
Ми слово "було".

                          Альбіна Беззуб

Мамі загиблого афганця
Присвячено Маковецькій Любові Павлівні

Як можна зрозуміти нам війну?
Афган - це найстрашніше лихо.
Як хочеться хоч  на хвилиночку одну
Заплакати, так жалісливо, тихо
Солдати йшли, лиш знаючи одне,
Що їх життя висить на волосинці,
Вини йшли, раділи кожній днинці.
Бо ще живі, бо ще вони живуть
Душмани - ці не мали страху!
Ні болю, навіть ні жалю.
Вони вбивали на рідному краю

І навіть діти з ними воювали!
За що ж вони отак? Самі й не знали!
Навіщо стільки крові пролили?
Погибло  стільки хлопців молодих!
Вони ще зовсім мало прожили
О скільки болю! Відгук від війни
О скільки сліз! За тих хто не вернувся
Навіщо їм було туди ідти?
Незрозуміти нам, сама я зрозуміть боюся.
Я закликаю всіх: "Ви пам'ятайте!"
Бо ця війна болить у серці всіх -
Шануйте спогади чужі і знайте
Що воювали за дітей своїх
Для нас зробили це, і віддали життя
Самі пішли у небуття
Сучасність вас ніколи не забуде!
І із вдячністю вклонятись буде!

Семенюк Марина,
учениця 311 групи.
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Завжди бажані гості

  До нас завітали наші випускники
Загоруйко Костянтин  і Звегінцев Сергій.
Хлопці присвятили своє майбутнє
військовій службі. Костянтин випускник
2010 року групи електромонтажників,
продовжує своє навчання на факультеті
військової підготовки Кам'янець -
Подільського національного
університету. Сергій випускник 2011
року групи електрозварювальників,
навчається в Житомирському
військовому інституті імені Корольова,
факультет радіотехнічна системна

інженерія та електротехніка.
  В нашому закладі хлопці гарно
навчались і приймали активну участь
у житті ліцею. Костянтин протягом 2008
- 2010 року був в членом команди
ліцею і призером обласних змагань  по
кульовій стрільбі. Сергій був
президентом учнівської республіки.
Вони поділилися своїми досягненнями
і провели агітаційну   роботу,
розказали про перспективи військової
служби і почесну місію Захисника
Вітчизни.

Ми пиша
є м о с я
ус п і х а м и
н а ш и х
випускників,
нам при
ємно бачити
їх знову в
с т і н а х
рідного лі
цею. Тепер
ми маємо з кого брати  гарний приклад.
                                                     Редколегія
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Стріляй влучно
  Стрілецький спорт - один з найбільш
древніх прикладних видів спорту. Він бере
свій початок від змагань у стрільбі з лука
та арбалета.  З появою в  середині XIV
століття вогнепальної зброї розпочалися
змагання зі стрільби, спочатку з
гладкоствольних  рушниць, а створення
нарізної  зброї зумовило розвиток
кульової стрільби. Широке  поширення
стрілецький спорт отримав в країнах
Західної Європи  до  кінця  XIX століття,
коли була вже винайдена куля, а
вогнепальна зброя була значно
вдосконалена і давала  можливість влучно
стріляти в ціль на великих відстанях. У
США стрілецький спорт почав
розвиватися на початку ХХ століття.
Змагання  з гвинтівок і пістолетів були
включені в програму перших
Олімпійських ігор 1896 р., а з 1997 р. стали
регулярно проводитися чемпіонати світу
з кульової стрільби.
  В нашому закладі активно працює
стрілецький гурток. Запровадження

такого гуртка має на меті
ознайомити та навчити учнів
правильної стрільби з
пневматичної та малокаліберної
зброї,    правил поведінки в тирі,
порядку поводження зі зброєю,
знання техніки безпеки,
підготовку учнів  до готовності в
будь-який час стати на захист
Батьківщини. Багато учнів з
задоволенням відвідують гурток
і навчаються стрілецької
майстерності та рукопашного
бою. Для проведення занять є добра
матеріальна база:  це стрілецька зброя,
обладнаний тир, макети, плакати. Учні
планово відвідують підшефну військову
частину А-409, керівництво частини
охоче йде на зустріч і допомагає у
проведенні занять. Тому учасники
гуртка майстерно володіють навичками
у виконанні нормативів по розбиранню
та складанню АК-74 та спорядження
магазину набоями. Серед наших учнів

слід відмітити команду ліцею, яка є
призером  обласних змагань, це:
Ляшков Михайло, Бондарчук Сергій,
Середюк Ірина. Активними
учасниками гуртка є Хайнацький
Віталій, Ковбар Сергій, Підкаура Тетяна,
Мазанюк Богдана, Віннічук Алла.

Бірюк В. П.
Викладач Захисту Вітчизни

Вітаємо випускників
22 лютого в Старокостянтинівському професійному ліцеї відбудеться випуск групи № 313 за

професією  “Столяр будівельний” та групи № 315 - “Слюсар з ремонту автомобілів”.
Нехай Вам небо безхмарне сміється,

Нехай Вам все у житті удається.
Бажаємо щастя на кожній стежині,

Вірних друзів завжди на путі.
І нехай усе, що потрібно людині

Супутником буде у Вашім житті!


