Студентському роду нема переводу
17 листопада, починаючи з 1946 року, щорічно відзначають у цілому світі як
День студента. Не оминає це свято і наш коледж, адже в ньому студентство представлене Новороздільським політехнічним коледжем, який в цей день особливо
відзначився на сцені Будинку культури «Молодість».
Про історію започаткування свята та революційну боротьбу як світової
студентської спільноти, так і української молоді (революції на граніті, помаранчева та
революція Гідності) пристрасно розповіли глядачам ведучі Андрій Песик та Ліліана
Сомик.

Вдячно аплодував зал і колишнім студентам Новороздільського коледжу, які на
сьогодні є захисниками України - воїнами АТО - Т. Овсяник, Р. Балакірєв, І. Кузик, В.
Баран, Т. Гладій, Р. Труш. Р. Корецький, С. Ремез та інші.
Студенти завжди були, є і будуть поборниками справедливості, вони тримають
у своїх руках той стержень незалежності і свободолюбства, який є незламним у всі
часи. Цю думку підкреслив у своєму слові-привітанні в.о. директора коледжу Богдан
Олекcійович Гладій, принагідно згадавши час свого студентства тоталітарні 70-ті роки,
коли переслідувалося все українське і був під забороною національний прапор студенти запровадили моду на синьо-волошкові штани і жовті сорочки, чим гордо підкреслювали пам’ять українства в суспільстві, вдягали вишиванки на свята, створювали
вертепи та інше.
Богдан Олексійович відзначив студентів, якими пишається цьогоріч коледж - це
Павлюкович Назар, який удостоєний стипендії Президента України, Муляк Назар стипендії Верховної Ради України, Горін Назар і Стегницький Богдан - премії ім. В.
Чорновола. Гордістю коледжу стали студенти учасники обласних конференцій: Остап
Томчук, Андрій Лесик, Роман Шелепетень, Марія Бечена, Владислав Соснов, Ольга
Ратич, Ігор Николин, Володимир Коцовський, призери обласних олімпіад з

математики, інформатики, обчислювальної техніки та зарубіжної літератури: Роман
Данилів, Ігор Кохан, Богдан Штигар, Ірина Арбора, Марта Трембецька, Юлія
Гуменецька, Катерина Василишин.

Бути студентом - це реалізовувати свої творчі здібності, розвивати свій
індивідуальний потенціал, це - бути побаченим і почутим. В цьому переконалися присутні на святі 17 листопада в МБК «Молодість», які щиро аплодували пісням, танцям,
гумору, що стали гармонійним сценічним дійством студентів коледжу. Особливо
кумедними були сцени зі студентського життя, пародії на вітчизняних знаменитостей.
Справжні акторські здібності і талант проявили Назар Озарко, Василь Наконечний,
Остап Томчук, Ярослав Паращак, Тетяна Копичин, Ірина Моцяк, Мар’яна Яценко та
багато інших, яких організували до підготовки творчого вечора викладачі Галина
Степанівна Івать, Юлія Павлівна Пундор та заступник директора з виховної роботи
Марія Олексіївна Курик.

