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НАШІ ТРАДИЦІЇ

АКАДЕМІЯ ПЕНСІОНЕРІВ НА ВИСТАВЦІ КВІТІВ
Члени Академії пенсіонерів, як представники громадської організації, ніколи не залишаються
осторонь тих масових заходів, які традиційно
проходять у Білій Церкві. А що вже говорити про
День міста та виставку квітів, яку організовують
у рамках святкування чергової річниці з дня заснування міста над Россю!
Уже три роки поспіль усі клуби
Академії пенсіонерів представляють
свої квіткові композиції на міській
виставці квітів, і всі три рази отримують призові місця в цьому конкурсі й цінні подарунки.
Але якщо перші спроби здивувати
білоцерківців своєю творчістю й непереборним бажанням зробити цей
світ хоч трохи добрішим і світлішим
здійснювали лише п’ять клубів, то
ось уже добігає річниця того, як 32
клуби Академії пенсіонерів успішно
діють у різних мікрорайонах міста й
залюбки демонструють своє завзят-

тя й велику любов до рідного краю.
Цього року всі клуби Академії пенсіонерів дружно взялися оформити
свої клубні фотографії, оздобивши їх
квітами, природними матеріалами,
бісером, вишивкою, аплікацією,
методом квілінгу тощо. Отож в
наметі Благодійного фонду помістилися всі ці витвори декоративноприкладного мистецтва - великі й
маленькі, різнокольорові й монохромні, строкаті й зовсім скромні…
Та головною окрасою академічної
композиції став виступ вокального
ансамблю «Спадщина» (керівник

Оздоблені світлини клубів Академії пенсіонерів

Ансамбль «Спадщина» клубу «Журавка»
вітає голову журі конкурсу квітів
Ніна Левченко) клубу «Журавка»
Академії пенсіонерів. Як завзято
вони закликали глядачів, які, незважаючи на несприятливі погодні
умови, практично не відходили
від оформленого намету. Одні академісти воліли побачити себе на
виставлених світлинах, інші підводили дітей і внуків, щоб розповісти,
дивлячись на фото, про дружний
колектив свого клубу, ще інші, із
заздрістю споглядаючи на усміхнених ровесників, тут же приймали
рішення стати членами Академії
пенсіонерів.
«Зеленеє жито, зелене, хорошії
гості й у мене…», - виводить триголоссям ансамбль «Спадщина»,
а члени журі конкурсу на чолі
з міським головою В.Савчуком,
милуючись щирістю досвідчених
білоцерківців, трудовими буднями
яких заквітчане рідне місто, не пере-

ставали дивуватися тому, як дружно
живуть, святкують і відпочивають
академісти. «Дай, Боже, залишатися
вам такими ж веселими й завзятими
на довгі-довгі роки», - сказав, прощаючись, Василь Петрович і подарував
посмішку й безліч компліментів
на адресу всіх учасників Академії
пенсіонерів.

ЕПОХА «РЕТРО» В КЛУБІ «ДІАМАНТ»
1 жовтня весь світ відзначав Міжнародний день
людей похилого віку. Клуб «Діамант» теж не залишився осторонь. Академісти дружно зібралися
в актовій залі на ретро-вечірку «Как молоды мы
были». Між іншим, слово «ретро» означає «назад»,
отож в учасників заходу дійсно була можливість
озирнутися назад і згадати минуле.
Ведь сколько б ни прошло и не промчалось лет,
Нам хочется порою оглянуться
На то, что унеслось, но словно
смотрит вслед,
К чему душою хочется вернуться…

«Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя!»
Валентина Янішпольська

І вишукано, і манірно,
і делікатно

Реверанс як відповідь
на гучні оплески...

Епоха Ретро - епоха велична, наповнена силою, енергією, ніжністю, вірою, незважаючи на всі її труднощі
й протиріччя.
Члени клубу «Діамант» пригадали,
нехай не все, але дуже багато з того,
що було створено, проспівано, зіграно, пережито в далекі 50-60-ті роки.
Учасники свята співали, танцювали,
демонстрували моду, адже ретроатмосфера панувала і на відповідно
прикрашеній сцені.
Глядачі підхоплювали знайомі
мелодії, брали активну участь у конкурсі «Роздрібні ціни на товари» та

куштували цукерки, назви яких збереглися з радянських часів дотепер.
У залі не стихали аплодисменти,
очі присутніх сяяли радістю, з їхніх
облич не сходила посмішка.
«Давайте частіше згадувати молодість, щоб кожен день - як подарунок, і в кожному новомі дні - щасливі
спогади, які були в нашому житті. І
давайте збережемо ту доброту, щедрість, теплоту сердець, якими були
просякнуті вірші, пісні, фільми тих
далеких 50-60-х років XX століття»,
- емоційно ділиться враженнями,
закликаючи до колективної гармонії та дружньої атмосфери, куратор
клубу «Діамант» Валерій Матвієць.

