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ЄДНІСТЬ ПОКОЛІНЬ

ТРАДИЦІЇ У СПАДОК
З того часу, як клуб «Лада» почала відвідувати Лідія
Середа, його життя стало більш насиченим, цікавим
і колоритним. Колись пані Лідія працювала завідувачкою клубу в одному із сіл Вінниччини. Тому добре знає всі
українські традиції зимово-весняного періоду – від Андрія
до Великодня. Саме цій темі вирішили присвятити чергове засідання члени клубу «Лада».
Катерина Кужельна
Вокальний ансамбль із однойменною назвою «Лада» (художній керівник Тетяна Марченко) супроводжував піснями майже кожну народну
традицію, пов’язану з тим чи іншим
святом. І це було досить зворушливо, емоційно, піднесено й природно
водночас.
Задіяли академісти і школярів учнів БСШ № 12. Коли три роки тому
затверджували проект «Єдність поколінь», чимало скептиків говорило: не
приживеться, мовляв, неактуально,
навіть дещо нецікаво. Але вже зараз
маємо не один десяток заходів, проведених у рамках цього проекту. Отож
представникам різних поколінь на
святі було комфортно й цікаво.
Діти залюбки брали участь в обрядах, пов’язаних із закликанням
весни, колядуванням, випіканням
пасок тощо. Крім того, стало доброю
традицією останнім часом брати на
заходи власних онуків.
Юних учасників захід вразив ще
й тим, що зазвичай вони звикли
бачити інсценізації народних обрядів та свят у виконанні артистів
і працівників культури. А тут – їхні
бабусі й дідусі в таких непересічних
ролях! Справді, так і передавалися в
усі часи найцінніші зернини народної мудрості, досвіду, так зберігалася
й українська історія.
Не забули академісти й про відпо-

Фрагмент театрального дійства

Наочне відтворення традицій
відний реквізит – вишиті рушники,
посуд, страви національної кухні. Усе
мало підкреслювати особливість тієї
традиції, про яку розповідалося.
Свято добігло кінця, і його учасники ще довго ділилися враженнями
про підготовку та проведення такого
неординарного заходу. А в палкій розмові народилася ідея – інсценізувати
фрагменти старовинного українського весілля. Тим паче досвід подібного
свята в Академії пенсіонерів уже
є: минулого року клуб «Любисток»
відтворив найважливіші етапи зарічанського весілля. А реалізація цього
творчого задуму принесла не одну годину задоволення для любистківців,
бо ж і кожна репетиція, і сам виступ
були неперевершеними.
А щодо задуму членів осередку
«Лада», то сказано – зроблено. Тож
чекатимемо з нетерпінням чергового
етнографічного заходу.

Координатор клубу «Лада» Надія Олійник (перша ліворуч)
та її завзята різновікова команда

ТЕАТРАЛЬНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Дуже сподобалися баба Параска
та баба Палажка, яких яскраво
зіграли Діана Гузенко й Олена Назаренко.
Особливо велике задоволення
члени клубу отримали від перегляду уривка з п’єси «У степах
України» Олександра Корнійчука.
Сюжет комедії нагадав глядачам
роки їхньої молодості. Координатор клубу «Сузір’я» Тетяна Сулей-

манова подякувала учням та їхнім
наставникам за чудовий захід,
щиро побажавши талановитим дітям натхнення й подальших успіхів. Наступного навчального року
люди поважного віку виявили бажання приєднатися до шкільного
театру, щоб представники різних
поколінь могли дарувати одне
одному радість людського спілкування і щиру творчість.

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
19 травня в Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №21 гідно відзначили День вишиванки. Уся школа замайоріла різнобарвними візерунками української
вишивки. У такий спосіб шкільна громада намагалася
зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу.
Алла Косолап
Вишиванка – це наша національна
гордість. Ще з сивої давнини відомо, що вишита сорочка є символом
здоров’я та краси, оберегом щасливої
долі та родової пам’яті. Традиційно
вишита сорочка передавалася з покоління в покоління, з роду в рід як
родинна реліквія. Цей український
оберіг пройшов крізь віки й нині
символізує чистоту почуттів, глибину
безмежної любові до Батьківщини.
В акції, присвяченій Дню вишиванки, взяли участь не лише учні, а
й усі вчителі та технічний персонал
школи. Протягом дня представники
учнівського самоврядування провели інформаційні хвилинки про
значення вишивки та її символіку,
про особливий дизайн вишивки в
різних регіонах нашої країни, який
відрізняється один від одного технікою та орнаментом. Також була створена виставка вишитих рушників як
символу людської долі – щасливої, сонячної, творчої, а часом і трагічної. Це
були родинні рушники: старовинні,
які передавалися кількома поколіннями, і сучасні, вишиті дівчаткамишколярками та їхніми мамами.
До виставки долучилися і пред-

Найменші учасники виставки
ставники старшого покоління: пенсіонери клубу «Діамант» (координатор
Галина Лиманчук) запропонували
свої рукотворні експонати. Діти мали
змогу ознайомитися з роботами учасників клубу, поспілкуватися та обмінятися досвідом з літніми людьми.
Адже досвід поколінь – поштовх для
розвитку молоді. І, звичайно ж, лунала українська народна пісня, ще одна
візитна картка нашої нації.
Проведення такого свята продемонструвало, що вихованці школи, їхні
батьками, члени Академії пенсіонерів відчувають себе частиною великої
нації та налаштовані на збереження
культури, звичаїв і традицій свого
народу.

Клуб «Сузір’я» Академії пенсіонерів у рамках проекту
«Єдність поколінь» тісно співпрацює з учнівським та педагогічним колективами БЗШ №6. Це спільні концерти,
брейн-ринг, благочинні ярмарки, вечорниці тощо.

Олена Ткач
Так само й цього навчального
року члени клубу «Сузір’я» відвідали чимало різноманітних заходів,
які були присвячені важливим подіям у житті України або приурочені до творчого ювілею того чи
іншого видатного письменника.
Та найбільше запав у душу захід,

на який запросили академістів
учні 9-В разом із класним керівником Ганною Качкою. Це - калейдоскоп українських п’єс.
Шкільні актори: Денис Шевчук,
Єгор Малін, Денис Ладугін, Нікіта
Олешко, Марія Романчук, Костя Демиденко талановито та з гумором
втілювали безсмертні образи героїв творів Івана Нечуя-Левицького
та Григорія Квітки-Основ’яненка.

Цікавій патріотичній ідеї під силу об’єднати
і найстарших, і наймолодших

