
Чотири свічки тихо горіли і поволі танули…  У цілковитій тиші було 

чути, як вони “розмовляють”. 

Перша сказала: 

– Я – Спокій. 

Вогник тієї свічки згас. 

Друга повідомила: 

– Я – Віра. 

Враз подув легенький вітерець та загасив свічку. 

Третя промовила: 

– Я – Любов. 

Довго не гаючись, згасла й ця. 

Раптом до кімнати зайшла дитина і побачила три погаслі свічки. 

Вона заплакала. 

Четверта свічка прошепотіла: 

– Не бійся, витри сльози! Поки я горю, завжди можна запалити інші 

три свічки: я – Надія. 

 

З вірою, надією та любов’ю студенти І, ІІ, ІІІ та ІV курсів під 

керівництвом досвідченої 

викладачки загального 

догляду та медичної 

маніпуляційної техніки 

Олени Георгіївни Чирук 

долучились до виготовлення 

окопних свічок для ЗСУ, які 

допоможуть українським 

воїнам освітити бліндаж або 

укриття, підсушити одяг, 

зігрітися чи приготувати їжу.  

 



 

 

 

 

Окопна свічка може врятувати життя. Її важко загасити вітром, з 

допомогою такої свічки вдається розкласти багаття навіть з мокрої деревини, 

адже горить близько трьох годин. 



 

 

Дякуємо нашим студентам, 

викладачам, працівникам, ковельчанам 

та усім небайдужим, кожен з яких зробив 

свій внесок у добру справу. Це зокрема: і 

зібрана студентами макулатура, кошти за 

яку були витрачені на парафін (25 кг.); це 

і бджолиний віск, переданий батьком 

Щербини Світлани (ІІІ ф/д Б); це і 

допомога Чирука Бориса Миколайовича! 

 

 

 

 

 

Завдяки протоієрею Василю 

Мичку та отцю Михайлу з Свято-

Благовіщенського собору окопні свічки 

потрапили до наших воїнів, які мужньо 

боронять кордони держави від ворога на 

передовій.   

Пам’ятаймо, що як маленька 

свічка або навіть сірник можуть 

розпалити величезне вогнище і вказати шлях сотням людей в нашій Україні, так 

і невеличке полум’я Вашого душевного тепла і гарного прикладу в змозі 

змінити життя, світогляд і долю людей, навіть якщо Ви самі цього ще не 

усвідомлюєте повною мірою. Просто будьте світлом для людей, які Вас 

оточують! 

Адже майбутнє нашої держави та демократичного світу залежить від 

того, які цінності сьогодні пануватимуть у нашому серці. А ми маленькими 

кроками, але разом, здолаємо шлях до Великої Перемоги! 

Боже великий, єдиний, 

Нам Україну храни, 

Волі і світу промінням 

Ти її осіни. 


