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   - Ого! Це ж хто так співає? 
   - Зачекайте, може, то запис...
   - Та ні, для запису занадто по-людяному, по-
чесному!

Світлана Гребень, 
координатор клубу «Любисток»

Давненько стіни школи не чули 
такого злагодженого хору дорослих 
голосів. Це члени клубу «Любисток» 
завершували своє чергове заняття, 
приурочене 200-річчю з дня наро-
дження Т.Г.Шевченка, безсмертним 
«Реве та стогне Дніпр широкий…».  

Та все по порядку. Уже четвертий 
місяць поспіль одне зі своїх засідань  
члени осередку Академії пенсіонерів, 
що розмістився в БСШ №13, присвя-
чують вивченню життя і творчості 
Великого Кобзаря. Маловідомі факти 
з життя поета, Шевченко – художник, 
жінка в житті та творчості Тараса 

Галина Стадник, 
завідувачка бібліотеки-філії №2

Лялька-мотанка є прадавнім ро-
динним оберегом, символом матері-
прародительниці, символом мудрос-
ті. Цікаво, що мотанки роблять зо-
всім без личка - замість очей, ротика 
мотали з ниток хрест – солярний 
знак, знак сонця, знак добробуту, 
дуже сильний оберіг, що несе в собі 
і  притягує сонячну енергію з усіх 
куточків світу.

Майстриня розповіла й показала, 
які є ляльки-мотанки: для дітей ви-
готовляли лялечки-забавлялечки, 
лялечки-пелєнашечки; лялечки 
на здоров’я, лялечки-бажанниці, 
лялечка-«сон-дрімота», «долошка».

МОТАНКА - ОБЕРІГ РОДУ
18 лютого в бібліотеці-філії № 2 відбувся майстер-
клас із виготовлення ляльки-мотанки, який прово-
дила майстриня Наталія Щаслива для членів клубу 
«Осіннє золото» Академії пенсіонерів. Обов’язкова 
умова для початку роботи – покрити плечі україн-
ською хустиною. А ще процес виготовлення оберегу 
має неодмінно приносити задоволення. 

КОНКУРС ЧИТЦІВ

Григоровича… багато почуто цікаво-
го, багато нового. 

Та цінність поета – його твори. Тому 
в лютому, перед березневим урочис-
тим святкуванням,  було вирішено 
провести конкурс читців  поезій 
Т.Шевченка.  Любистківці самостійно 
підбирали собі твір до душі. І ось, хви-
люючись, як діти перед екзаменом,  
розпочали шевченківські читання. 
«Причинна» і «Наймичка», «Садок ви-

шневий коло хати…», «Думка», «У на-
шім раї на землі…», уривки з комедії 
«Сон» та поеми «Княжна», «Заповіт», 
«Думи мої…», «Доля»… І не дивно, 
що такі відомі ще зі шкільних років 
твори звучали абсолютно по-новому. 
Адже їх виконавці – люди з певним 
багажем життєвої мудрості, тому і 
сприймають Тарасові рядки інакше 
- глибше, чуттєвіше. Як завмирала 
аудиторія, слухаючи найкращих (на 
думку присутніх) читців – Петра Сте-
пановича Губрія, Любов Степанівну 
Ліпченко, Валентину Михайлівну Фі-
ліченко, Надію Максимівну Линник, 
Валентину Ігнатівну Костенко!  Усі 
вони були нагороджені Подяками та 
гучними оплесками. Ненав’язливий 

коментар ведучої про кожен із творів, 
що звучали, певні цікавинки давали 
можливість глибше усвідомити зміст 
та настрій поезій. А ще цього вечора 
багато співали…   «Така її доля», «По 
діброві вітер віє…», «Думи...».

 Хто саме запропонував завершити 
зібрання народним гімном нашої 
країни,  не пам’ятаю. Та це був кра-
сивий і сильний заключний акорд 
цікавого вечора.

Присутні виготовляли лялечку-
пустишку та ангелочка. Особливістю  
виготовлення таких оберегів є те, 
що потрібно перев’язувати ляльку 
непарну кількість разів і, відрізаю-
чи ниточку, промовляти: «Ниточну 
відрізаю, все лихе забираю». Від-
різані нитки не можна викидати, а 
потрібно закопувати в землю, при-
мовляючи: «Коли ниточка згниє, 
все погане пропаде». Для того щоб 
лялька ожила, її потрібно поцілувати 
і прикрасити хустинкою.

Маленьких лялечок, які народили-
ся в руках учасниць майстер-класу, 
вони подарують своїм дітям, онукам, 
бо це й незвичайна іграшка, і ціка-
вий сувенір, і оригінальний подару-
нок, і дуже сильний оберіг.

 У кожному  мікрорайоні міста, як годиться, 
склалися свої традиції, пов’язані з відзначенням 
пам’ятних дат та улюблених календарних свят. 
Про деякі з них білоцерківці дізнаються заздалегідь  
і тому залюбки поспішають  на щиру гостину.

СВЯТО ЖІНОЦТВА

Ось таких янголяток для внучат зробили власними руками 
членкині клубу «Осіннє золото». Куратор Ігор Висіцький 

Академістки клубу «Мрія» та учні й учителі БЗШ №8. 
Фото на згадку про спільно пережиті святкові емоції 

Куратор клубу «Мрія» 
Олександр Розуменко 

вітає жіноцтво з 8 Березня
  Члени клубу «Любисток», які щойно виконали народний гімн 

на слова Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий». 
Куратор Сергій Муковоз 

Ірина Дузяк,
координатор клубу «Мрія»

У Гайку серед багатьох традицій-
них свят є одне, яке щорічно збирає 
в стінах Білоцерківської загальноос-
вітньої школи № 8 на урочистості з 
нагоди Міжнародного жіночого дня 
представниць прекрасної половини  
людства  різного віку – від зовсім 
юного до поважного.  

Цьогорічного березневого дня на 
затишній сцені шкільної актової 
зали відбувалося справжнє дійство: 
дітвора, прославляючи жіноцтво і 
його неоціненну місію на землі, при-
свячувала пісні, танці, вірші у влас-
ному виконанні тим, кого найбільше 
любить, поважає, шанує – своїм ма-
мам, бабусям, педагогам.

Тут і радість, і зажура, і скупа сльо-
зина на світлих, але поораних зморш-
ками жіночих обличчях, і дитяче 
хвилювання, і учительська мудрість. 
Як сказав би поет, «з журбою радість 
обнялась»...  Не хочуть вірити  відкри-
ті, переповнені любов’ю материнські 
серця, що ці діти, які виступають на 
сцені, можуть зазнати горя і страж-
дінь, бо ж будь-якої хвилини, не при-
веди Господи, може початися війна...

Насамкінець святкового концерту 
справжній сюрприз для всіх жінок 
зробив куратор клубу «Мрія»  Олек-
сандр В’ячеславович Розуменко. 
Усміхнений, з великим букетом кві-
тів, увійшов до святково прибраної 
зали! Ну,  як такого не запросити до 
вітального слова? Пан Олександр 
побажав усім присутнім жінкам 
здоров’я, щастя, миру в державі  й 
душевної гармонії, попросив за-

лишатися справжніми берегинями 
своїх родин, даруючи оточуючим 
посмішки й позитивні емоції, випро-
мінюючи віру, надію, любов! 

Нестримними оплесками супро-
воджували присутні Олександра 
Розуменка, який підходив до кожної 
жінки, вручаючи  квіти, цілував  руки 
і  дякував від імені всіх чоловіків за 
тепло, ласку й ніжність, які щодня 
дарують представниці прекрасної 
половини людства своїм близьким 
і рідним.

Один із номерів 
святкового концерту


