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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

ПОЕТИЧНИЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ МАРАФОН
На відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка в Білоцерківському економіко-правовому ліцеї впродовж двох з половиною місяців проходив поетичний марафон (ініціатор – Людмила Замкова,
учитель української мови та літератури) – кожного ранку перед виконанням Гімну України ліцеїсти
і випускники, учителі й батьки учнів ліцею, ветерани праці читали поезії Т.Г. Шевченка.

Євгеній Приндюк,
цьогорічний випускник ліцею
Усього в патріотичній акції ліцеїстів взяли участь 95 учасників,
серед них були учні ЗОШ № 3 Діана
Замкова та Андрій Коломієць, член
Академії пенсіонерів Людмила Іванівна Муляр (клуб «Росинка»).
Ідею ліцеїстів підтримав Благодійний фонд Костянтина Єфименка.
Результатом такої співпраці стало
незабутнє дійство - Міський поетичний марафон «Прислухаймось до
голосу століть» у рамках спільного
з освітянами міста проекту «Єдність
поколінь».
Марафон відкрили директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка
Олена Ткач, начальник управління
освіти та науки Юрій Петрик, директор Білоцерківського економікоправового ліцею Михайло Яременко.
У залі – люди різного віку, різних
професій та політичних уподобань,

Вокальний дует із клубу
«Вечірні зорі»
але об’єднала всіх поезія геніального сина України, його полум’яне
слово, яке ніби вчора зродилося з
попелу боротьби за свободу. Але ж
ми усвідомлюємо, що написане ним
датується серединою ХІХ століття,
проте воно таке актуальне, бентежне, переконливе, пророче і, як не
дивно, сучасне.
Кожне слово Шевченкової по езії ятрило душі, бентежило серця і
примушувало замислитися: хто ми,
чого варті, хто приспав нашу долю
українську, як саме треба боротися,
щоб нарешті побороти?
Коли на сцену вийшли наймолодші учасники поетичного марафону –
вихованці ДНЗ №№ 6 та 28, глядацька
зала завмерла від захоплення. Очі
одних наповнилися слізьми, бо ж усі
розуміли: їм, сучасним дітям, творити подальшу історію і крокувати зі
Словом Пророка в майбутнє. А яким
воно буде, ніхто достеменно не знає.
Вуста інших сивочолих академістів
прикрасили щирі посмішки, бо ж
юні україночки і українці вже змалечку пізнають Слово генія, а воно
незрадливе, вільне й величне!
Упродовж двох годин поспіль на
сцену Будинку органної та камерної

музики виходили нові й нові читці,
імена і прізвища яких не озвучувалися. Та на це ніхто не зважав, бо
кожне серце спрагло чекало золотого
поетичного Шевченкового зерна, яке
сіється у благодатний український
ґрунт уже більше як 170 років…
У цьому заході мали честь брати
участь 14 ліцеїстів, у їхньому майстерному виконанні прозвучали
твори Кобзаря: «Хустина» (Шевченко Марина, володарка гран-прі
минулорічного міського конкурсу
читців «Кобзарева зоря»), «Псалми
Давидові» - воістину молитва за
Україну (Шевченко Марина, Прин-

Наймолодші учасники поетичного марафону
Катерина, Шквира Владислав).
У міському марафоні також взяли участь представники 30 клубів
Академії пенсіонерів, чотирирічний
Богданчик Матвійчук, Поліночка
Лукашенко, Марійка Стороженко,

Глядачі миттю підхопили невмирущі рядки
із поезії Т. Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий»...
дюк Євгеній, Прилєпа Владислав,
Шерстюк Владислав, Шквира Владислав), «Холодний яр» (Приндюк
Євгеній, Шквира Владислав). Апогеєм марафону стало виконання
«Заповіту» десятьма мовами світу
– українською, білоруською, німецькою, польською, болгарською, іспанською, сербською, англійською,
російською, лужицькою (Погорілий
Богдан, Приндюк Євгеній, Кабиш
Віра, Веселова Надія, Павлюк Юлія,
Нестеренко Анастасія, Марунич Євгеній, Стрілецька Ольга, Наврузова

Ганнуся Колодій, Мирославчик
Охрименко, Ганнуся Забожна, Ганнуся Щелкунова (вихованці ДНЗ № 6,
28), Дмитро Ткач, Анастасія Пономаренко, Артур Сітко (Білоцерківський
колегіум), Діана Замкова (ЗОШ № 3),
Уляна Кравчук (ЗОШ № 15), Софія
Грушко (ЗОШ №4), Юлія Скрипченко
(ЗОШ № 17), Артур Жаховський (Білоцерківська гімназія №2) – усього 42
учасники.
Усім 137 учасникам Міського Шевченківського поетичного марафону
директор Благодійного фонду Олена

Ткач вручила пам’ятні дипломи.
P.S. Благодійний фонд Костянтина
Єфименка висловлює щиру подяку
вчителю української мови і літератури Білоцерківського економікоправового ліцею Людмилі Петрівні
Замковій за допомогу в підготовці
та проведенні цього заходу, за чуйне
серце і щиру любов до людей.

Артур Жаховський, учень
Білоцерківської гімназії №2

Богданчик Матвійчук уперше
на сцені разом із бабусею

Марафон зумів духовно поєднати представників різних поколінь...

