Зворушливе жіноче свято
4 березня на базі Києво-Святошинського ЦСПР відбулося
зворушливе, душевне, затишне свято до Дня 8 березня, котре
організував жіночий клуб «Затишок» на чолі з Мартинюк
Антоніною Антонівною. Серед почесних гостей були Боярський
міський голова – Тарас Григорович Добрівський, депутат міської
ради – Арчаков Андрій Миколайович, голова Боярської ради
ветеранів – Грецький Борис Артемович, спеціалісти Центру,
працівники Київської обласної дитячої лікарні та просто друзі.

З привітальним словом на початку концерту до всіх запрошених
звернулася директор Центру Лахтадир Ангеліна Миколаївна, яка
привітала усіх зі святом весни, добра і краси. Тарас
Добрівський та Андрій Арчаков привітали жінок зі святом,
побажали здоров’я, щастя та сказали ще багато теплих, ніжних,
приємних слів на адресу жіночок , подарували їм квіти та
солодощі.

Чвертка Клавдія Іванівна була, як завжди, неперевершеною,
запальною, справжньою професійною ведучою свята. Вона
приділила увагу кожній учасниці клубу «Затишок», розказала про
долю кожної жінки, її життєвий та творчий шлях. З давалося, що
Клавдія Іванівна вела діалог з кожним глядачем святкової зали.
Дуже вдалим вийшов образ Матері, який втілила Антоніна
Мартинюк, котра подарувала «хліб – сіль» господарці Центру –
Ангеліні Лахтадир. Художній та духовний «моторчик» колективу
Ткаченко Валентина Григорівна дуже душевно прочитала вірш про
трьох матерів. Шимко Ольга Михайлівна в парі з Антоніною
Антонівною виконали нестаріючі, ніжні та лагідні
«Чорнобривці». Після них Клавдія Чвертка та Антоніна Мартинюк

виконали пісню для матерів, бабусь, прабабусь та дітей війни
«Сивина».
Неочікуваним і приємним був перехід з ліричних пісень на
веселі, кумедні частівки про старість, у яких Клавдія Іванівна
згадала і маленькі пенсії, і інші соціальні проблеми . А
згодом прозвучала пісенька про «бабушек – старушек» та ще раз
довела усім глядачам, що артистки наші ніби й поважні, а
насправді – молоді, веселі, енергійні дівчата. Ну, як максимум
– чарівні жіночки, які люблять дарувати радість іншим.
Шимко Ольга Михайлівна та Ліщинська Людмила Сергіївна виконали
кілька душевних пісень, від яких присутнім перехопило подих.
Свято виявилося настільки задушевним, невимушеним що навіть
гості з глядацької зали просилися щось заспівати або
розказати. Так, Сидоревич Олександра Федорівна, яка працює у
кардіологічному відділенні лікарні, заспівала дуже позитивну
пісеньку про стосунки між невісткою та свекрухою, а Знова Ніна
Михайлівна прочитала кумедну гумореску.
Були в цей вечір і спогади про молодість та кохання. Ми з
радістю прослухали улюблену всіма «Черемшину». Закінчився
вечір теплими словами та доброю піснею «Посмішка», котра
закликає посміхатися та радіти життю, щоб ніколи не покидав
нас хороший настрій. Дякуємо спонсорам – Берестовській Любові
та Чигрову Олександру, які надали солодощі до святкового
столу. Як завжди, свято «Затишку» вдалося. Зі святом Весни,
наші любі жінки!
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