
Людмила Заскальна:
- Я знала, що прем’єра вистави 

буде неймовірною! Але що все вийде 
так чудово і, не побоюсь того слова, 
професійно, навіть не підозрювала. 
Це було, як говорять мої внучки, 
драйвово! А якщо без емоцій, то 
я щиро дякую усім калинівцям за 
величезну працю, за їхню незламну 
віру у власні творчі сили, за згурто-
ваність навколо спільної ідеї. Тепер 
упевнена: наша театральна трупа 
клубу «Калина» здивує ще й іншими 
виставами. Дочекайтеся!
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ІЗ ЮВІЛЕЄМ, ПОВИТУХО!
«Нічого кращого немає, як тая мати молодая…». Невми-
рущі рядки Великого Кобзаря. У них – суть людського бут-
тя: молода мати «зі своїм дитяточком малим»… Непе-
рервність поколінь… Вічність людини на землі…

Раїса Рясова

Споконвіків і за будь-яких обставин 
жінки народжували, продовжуючи 
рід людський. І найпрекраснішим 
дивом із див вважається поява на 
світ немовлятка, перший крик якого 
сповіщає радісну новину для щасли-
вої матері. Але не менш радіють із 
породіллею ті, хто допомагає жінці в 
пологах: лікарі-гінекологи, акушери, 
педіатри. Це вони стоять на сторожі 
здоров’я матері й дитяти. А обирають 
собі таку непросту й  надзвичайно 
відповідальну професію люди, яким 
Господь вкладає в руки силу і вправ-
ність, а в серце — талант і любов… 

Однією з тих, хто криками на-
роджень «творив історію» міста, є 
член Академії пенсіонерів Любов 
Юхимівна Крічевська, яка 59 років 
пропрацювала в Білоцерківському 
пологовому будинку! Завдяки її про-
фесіоналізму в білоцерківські сім’ї 
більш як  півсторіччя  прилітав ле-
лека, даруючи  радість народження 
нової людини. 

Народилася  Любов Юхимівна  
18 березня 1935 року  в місті Біла 
Церква в сім’ї лікарів. Коли закінчила 
школу №4 (1952 р.),  вступила  до Крас-
ноярського державного медичного 
інституту  на факультет «Лікарська 
справа»,  який закінчила в 1958 році  
і отримала направлення на роботу в 
Білоцерківський  пологовий будинок. 

Життя Любові Юхимівни - це історія 
жіночого лікаря для цілої епохи Білої 
Церкви. Майже всі академістки на-
шого клубу – це її пацієнти.

Усі ці роки вона невпинно піклу-
валася про здоров’я майбутніх мам, 
допомагала порадою, контролювала, 

СМІЄМОСЯ РАЗОМ
Якщо сміх, як відомо, продовжує наше життя, то 1 квіт-
ня легко дарує нам цілий, зовсім не зайвий, рік щасливого 
життя.

Світлана Линник,  
завідуюча філіалом №4

Саме 1 квітня у бібліотеці-філіалі 
№4 відбувся День гумору «Сміємося 
разом» за участю членів клубу «За-
річани», куратор якої – Кошляк Юрій 
Миколайович.

У читальній залі книгозбірні лу-
нали жарти, гуморески, анекдоти у 
виконанні академістів, координатора 
клубу Тетяни Трясунової та бібліоте-
карів. Присутні пригадали веселі ви-
падки зі свого життя, що трапилися 
з ними 1 квітня, розповіли цікаві ку-

медні історії. Завідуюча бібліотекою 
Світлана Линник ознайомила учас-
ників заходу з історією виникнення 
свята та традиціями святкування 
Дня сміху в інших країнах світу та в 
Україні. 

Члени клубу із задоволенням взяли 
участь у розважальних конкурсах. У 
виконанні улюбленого і шанованого 
Василя Ткаченка звучали українські 
народні жартівливі пісні.

Бібліотекарі оформили книжко-
ву виставку «Де сміються люди 
– там біди не буде», на якій були 
представлені гумористичні твори 
письменників-краян та класиків 
українського гумору. 

За краще виконання гуморесок  
Олександр Соломко та Андрій Красно-
жон отримали титули «Королі сміху».

Бібліотекарі побажали академістам 
гарного настрою та веселої вдачі.

«КАЙДАШЕВА СІМ’Я»
Якось під час чергового засідання клубу куратор Людмила 
Заскальна запропонувала створити драматичний гур-
ток, щоб зробити зустрічі більш цікавими, змістовними, 
різноманітними.

Галина Лютенко

Порадившись, члени клубу «Кали-
на» в листопаді 2013 року висловили 
бажання спробувати свої сили в 
театральному мистецтві. Так був 
створений драматичний гурток, ке-
рівником якого обрали Надію Григо-
рівну Чередник. Вона запропонувала 
поставити п’єсу за повістю Івана  
Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 
й написала текст для постановки. 

Чому саме цей твір було обрано? Та 
тому, що для членів клубу «Калина» 
тематика твору письменника близь-
ка й  цікава. Яскраві образи, багаті 
картини побуту українського села, 
родини, стосунки в сім’ї між батька-
ми і дітьми, свекрухою і невістками 
завжди були, є і залишаться акту-
альними. А крім того, яка соковита, 
багата й красива українська мова 
звучить із вуст героїв твору!

Серед членів клубу визначи -
лись «актори» на відповідні ролі. 
Репетиції, репетиції, репетиції… 
Важкувато, скажемо щиро, вже 
запам’ятовуються слова. Але шлі-
фуються сцени, рухи, пози, міміка, 
жести, тон і тембр голосу…

І ось нарешті – прем’єра вистави! 
Вперше поставили п’єсу на розсуд 
глядачам у передноворіччя 2014 
року. Тріумф! Члени клубу й глядачі 
були в захопленні від побаченого. Зі-
знаймося, що далеко не кожен буває 
в театрі. А тут не гірше професійних 
акторів зіграно ролі. 

Ще і ще раз на прохання глядачів 
ставили гуртківці уривок із твору   
Нечуя-Левицького. З часом членів 
драмгуртка стало більше, з’явилися 
нові яскраві таланти.

І ось уже в основному складі в бе-
резні 2015 року було поставлено п’єсу 
за повістю «Кайдашева сім’я». Гляда-
чів вразила гра акторів-гуртківців, 
які виконували такі ролі: Кайдашиху 
грала Г. Лютенко, Мотрю -  О. Зба-
ращенко, Меланку - Л. Деміщенко, 
Лавріна - Н. Побережець, Карпа -  
Т. Сергеєва.

Очевидно, треба братися за новий 
твір і оновлювати репертуар.

підтримувала, знаходила нестан-
дартні підходи до розв’язання  склад-
них ситуацій.

Бути лікарем - це велика відпові-
дальність за життя людей, за щастя 
їх близьких і здоров’я суспільства 
в цілому. Ось чому в медицині за-
лишаються тільки найсильніші й 
віддані справі люди, які впродовж  
усього життя підвищують рівень сво-
їх знань і свою майстерність. Цьому 
вчила багато років Любов Юхимівна 
своїх студентів у нашому медучили-
щі, передаючи їм свій досвід і своє 
розуміння «служити людям». Багато 
хто з них, думаємо, прочитавши про 
неї в нашій газеті, теж приєднається 
до щирих привітань.

Із нагоди 80-річчя від дня наро-
дження  Великої Лікарки  Любові 
Юхимівни  Крічевської у клубі «Сер-
панок» був улаштований ювілейний 
захід. Аби привітання стало для вину-
ватиці свята несподіванкою, приуро-
чили засідання під назвою «Життя 
іде і все без коректур» до ювілею  од-
нієї з найвеличніших українок - Ліни 
Костенко. І лише коли до аудиторії 
зайшли учні лікарки-ювілярки та 
представник Благодійного Фонду Кос-
тянтина Єфименка з квітами, Любов 
Юхимівна зрозуміла, що це засідання 
організоване саме для неї.  Бо час 
непомітно, минаючи свята і будні,  
з радощами і горем, привів Любов 
Юхимівну  в її ювілейну 80-ту весну. 
І приємно, що на цій дорозі вона не 
розгубила здатності співпереживати 
й  бути милосердною.

Хай же й надалі, шановна ювілярко, 
Господь дарує Вам здоров’я жити в 
гармонії зі світом і тішитися благо-
получчям своїх рідних!

Зарічанські «Королі сміху»

Члени клубу «Зарічани» - це люди з особливим почуттям гумору!

Любов Крічевська приймає вітання від своїх колег

Члени першого в історії Академії пенсіонерів  
драматичного гуртка (клуб «Калина»)


