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ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

СИМВОЛІЧНА ЄДНІСТЬ ПОКОЛІНЬ
Уже третій місяць поспіль активно працює на Залізничному селищі клуб «Пролісок» Академії пенсіонерів. Об’єднує він
представників елітного віку, що проживають у цьому мікрорайоні – людей, які
віддали частину свого життя й здоров’я
розбудові міста і, безумовно, заслужили
на увагу, повагу та вдячність.
Софія Суслова,
координатор клубу «Пролісок»
22 лютого відбулося чергове засідання клубу «Пролісок», роботою
якого опікується Марія Єфіменко.
Для такого шанованого зібрання

гостинно відчинила двері Білоцерківська загальноосвітня школа №15.
Перед присутніми виступили учні переможці фестивалю патріотичної
пісні, який відбувся в навчальному
закладі напередодні і був присвячений Дню захисника Вітчизни.

Марія Єфіменко вітає справжніх захисників Вітчизни

Сивочолі і юні, досвідчені і початківці, але поєднані ідеєю добра

Юні виконавці подарували гостям популярні пісні українських
композиторів «Без калини нема
України», «Добро». Зустріч із піснею для літніх людей – це завжди
безліч нових почуттів, думок, переживань.
Хто, як не люди, які все своє життя
пропрацювали на благо країни, є
прикладом для наслідування підростаючому поколінню. Спілкування школярів із такими людьми
викликає у них почуття гордості
за Україну, за свій народ, пошану
до його великих звершень і гідних
сторінок минулого. Роль такої
символічної єдності поколінь не
можна переоцінити.

ШЕДЕВРИ СВІТОВОЇ ЛЮБОВНОЇ ЛІРИКИ
Любовна лірика, тобто поезія про кохання, здатна перетворити будь-яку мить
на чарівну!
Саме тому 14 лютого - у День Святого
Валентина, день усіх закоханих - як завжди, о 14:00, приміщення бібліотеки,
де збираються члени клубів «Чарівна
мить» та «Барвінок» Академії пенсіонерів, наповнилося чарівною поезією.

Так уважно можна слухати тільки
невмирущі рядки про кохання...

Андрій Степура,
куратор клубу «Барвінок»
На цьому розкішному вечорі під
назвою «Шедеври світової любовної лірики» із вуст академістів пролунало чимало улюблених віршів
та пісень, і всі вони про одне - про
кохання!
Саме це святе і чисте почуття допомагає творити найвидатнішим
митцям, боротися і перемагати
заповзятим спортсменам, здобувати нові вершини у професійній
майстерності наполегливим спеціалістам. І саме це почуття зібрало
під дахом бібліотеки – філії №10
по вул. Крижанівського, 8 завжди
молодих серцем, пристрасних та
закоханих у життя активістів Академії пенсіонерів!
Організатор вечора «Шедеври світової любовної лірики» - завідувач
бібліотеки Ганна Нагорна, як і зазвичай, здивувала присутніх ґрунтовним екскурсом в історію свята
та розмаїттям яскравих, емоційних
номерів, майстерно вплетених у
канву сценарію цього вечора, а
крім цього, поетично і невимушено, як справжня майстриня,
прочитала вірші Ліни Костенко та
Віри Гутник, ніби підтверджуючи
свої слова ліричними доказами.
Активну підтримку Ганна Григорівна знайшла в особі куратора

клубів «Чарівна мить» і «Барвінок» – Ірини Гуральник, яка, між
іншим, вкотре вразила своїх підопічних надзвичайно виразним
читанням поезії Едуарда Асадова
«Баллада о любви и ненависти».
Крім цього, активну участь у святкуванні взяли Церковнюк А.М.,
який цитував твір О.С. Пушкіна
«Нет, не должен я, не смею…»,
Церквонюк В.Т., яка подарувала
своїм друзям вірш С. Єсеніна «Я
спросил сегодня у менялы…»,
Іванова Л.В., яка цитувала поезію
Ш. Петефі «Люблю я, милая», Диревець Л.П., яка прочитала вірші
Е. Асадова; Комісарова І.П., яка
здивувала присутніх невмирущими творами Ю.Друніної та
Р.Рождественского, Левченко
Л.І., яка прочитала вірш В.Іващенка,
Лимар Л.Д., яка цитувала твір
О.С. Пушкіна, а саме: вірш «Талісман». Дует Богуків, як і зазвичай,
не залишив академістів без чистої,
щирої і ліричної пісні, у цьому його
підтримали Олена Осипова, Лідія
Куранда, та Антоніна Морозова, які
майстерно виконали ряд найліричніших пісень сучасності.
Окрасою вечора вкотре став виступ ансамблю «Спадщина», що під
майстерним керівництвом Ніни
Левченко, чуттєво та зворушливо виконав пісню «Над окошком
месяц».

