Wielce Szanowna Pani Dyrektor !
Szczęśliwie się złożyło, że zapoznałam się z grupą wspaniałej młodziezy
z waszego Liceum, którzy przybyli jako wolontariusze do Krzemieńca, żeby
uporządkować zabytkową część Cmentarza Monastyrskiego, dawniej oo .Bazylianów.
Byli bardzo dynamiczni, wszystkim się interesowali, dosłuchiwali się do brzmienia
języka ukraińskiego i za moment wszystko rozumieli. Zwiedzili Izbę Pamięci Szkół
Krzemienieckich i wykazali tak głębokie zainteresowanie historią rozwoju naszych
szkół, że pani kurator Izby w tym niewielkim pokoju odpowiadała na pytania ponad
godzinę. Oprowadzałam ich po mieście , i przyznaję, że z tak chłonną wiedzy grupą
nie lada spotkać się. Byli obecni na imprezach, spotkaniach, ogniskach. Nawet nie
wiem, czy w ogóle mieli czas na spanie.
Główne swoje zadanie - prace na górnym obszarze cmentarza: oczyszczenie terenu,
remont nagrobków, napisy oraz potocznie wynikające problemy wykonywali
perfekcyjnie, tak, że mer miasta po odwiedzeniu miejsca prac kazał wszystkim
urzędnikom pójść tam na zwiedzenie dla dalszego propagowania ofiarnej pracy
w miejscach pamięci. Wszyscy, kto widział to miejsce podziwiali, mówiąc, że Polacy
przybyli tu, żebyśmy przypomnieli sobie, że posiadamy na tej ziemi skarby wspólnej
historii, i to wspaniałe dziedzictwo powinniśmy również szanować. Na pewno macie
już u siebie na plakatach fotografie z fragmentami robót w Krzemieńcu oraz ich
wykonawców.
Gratuluję Pani Dyrektor, całemu gronu wykładowców jak również Państwu Polskiemu
tak wspaniałej i ofiarnej młodzieży. Pragnę najserdeczniej podziękować całej grupie
za chwile razem spędzone, za otrzymany piękny wasz maxifolder oraz za
spontaniczną pracę z pilarkami i sekatorami w moim ogrodzie. Szczególne
podziękowanie dla Organizatora tego prywatnego сzynu Daniela oraz Olafa, pseudo "Młody", który napracował się , obcinając owocowe drzewka.
Już krótko nastąpi u was Tadealia w dniu Imienin oraz 205. rocznicy śmierci
Patrona waszego Liceum. Winszuję Wam tego tradycyjnego święta, łącząc życzenie
przymnażania i zachowania na zawsze skarbów duchowych, przez Wielkiego
Założyciela zapowiadanych. My również w gronie przedstawicieli oświaty
i Towarzystwa Kultury Polskiej złożymy dla Niego kwiaty do pomnika na dziedzińcu
Akademii.
Pragnę żeby więzi pomiędzy "Czackim" a Krzemieńcem trwały zawsze ku pożytkowi
pokoleń, szczególnie młodzieży.
Z wyrazami szacunku i serdeczności
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tutejsza przewodniczka i miłośniczka szlachetnych czynów.
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