В центрі вітали медиків
11 червня в Центрі соціально-психологічної реабілітації
відбулися урочисті збори медпрацівників Київської обласної
дитячої лікарні. Головний лікар Галина Міщерська привітала
працівників лікарні з Днем медика. Вона звернулася до колег з
теплими словами подяки за самовіддану сумлінну працю. Галина
Дмитрівна відмітила, що медичний заклад, який вона очолює,
успішно розвивається і відповідає самим високим стандартам.
Ряд працівників було відзначено подяками та почесними
грамотами. З професійним святом медиків привітав директор
Києво-Святошинської виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності Володимир
Козін. Привітала колег і Ксенія Самойленко, лікар за фахом, а
нині директор Центру соціально-психологічної реабілітації. Від
імені колективу центру Ксенія Анатоліївна висловила подяку
всім працівникам лікарні за плідну співпрацю. Медики та
психологи пліч-о-пліч працюють над тим, щоб наші діти були
здорові і щасливі.
Після урочистої частини на медпрацівників чекав святковий
концерт. З пісенною програмою виступив Народний фольклорний
ансамбль «Горлиця» Тарасівського ДК (художній керівник Любов
Рачинська, музичний керівник Віктор Кучер). Концерт було
підготовлено спільно з клубом боярської організації «Ветеран».
Вечір вела Клавдія Чвертка, художній керівник клубу. Гуморески
Павла Глазового прочитала народний майстер декоративноприкладного мистецтва Ніна Знова. Вдячні за хвилини відпочинку
і емоційного підйому медичні працівники нагородили артистів
гарячими оплесками.

Лебедина вірність
7 червня в Центрі соціально-психологічної реабілітації силами

Жіночої громади міста Боярка було проведено ліричний вечір
«Лебедина вірність». Цей зворушливий захід було присвячено
Ірині Коваленко – вірній подрузі, музі, натхненниці, дружині
боярського поета-дисидента Івана Коваленка. Ірина Павлівна
була почесною гостею поетичної зустрічі, під час якої звучали
ліричні поезії Івана Коваленка, котрі він все життя
присвячував своїй «тихій зірці», «немеркнучій зорі» любій
Ірині.
Творчий вечір підготувала і вела майстер декоративноприкладного мистецтва Ніна Знова. Особливо приємно, що до
високої поезії доторкнулися юні душі, для яких все ще
попереду, – вірші поета читали члени молодіжної організації
«Молода ера» та учні Боярської ЗОШ №1. Голова Жіночої громади
Ангеліна Лахтадир прочитала вірш «Учитель», який, за її
словами, багато в чому співзвучний її життєвому кредо. На
вечорі прозвучали також вірші боярських поетів Володимира
Токовенка та Віталія Приймаченка. Боярська поетеса Леся
Коваленко прочитала свої вірші, присвячені поету та його
дружині, розказала про своє багаторічне знайомство з сім’єю
поета. Вона підкреслила, що подружжя Коваленків – це
рівновеликі величини. І якщо Іван Юхимович – видатний поет, то
Ірина Павлівна – геніальний педагог, людина надзвичайної
чуйності, до якої і по сьогодні йдуть люди за розрадою і
підтримкою. Окрасою вечора були музичні номери. Тетяна
Володай, Людмила Горлінська і Володимир Вишняк сприяли ще
більш романтичній атмосфері цього поетичного дійства. Під
звуки гітари прозвучали пісні, серед яких були і ті, що
написані на вірші поета, зокрема, (згадайте назву вечора) вірш
«Лебедина пісня» (музика та виконання Тетяни Володай). Додали
приємності солодощі до чаю і безліч квітів для дружини поета
від Жіночої громади Боярки.
Поетичний захід відвідав Боярський міський голова Тарас
Добрівський з дружиною Вікторією, активною діячкою Жіночої
громади. Тарас Григорович висловив щире захоплення лірикою
Івана Коваленка та непересічною особистістю його вірної

дружини Ірини Павлівни. «Наша Боярка славна творчими людьми –
поетами, музикантами, художниками. Іван Коваленко – один із
тих, хто складає славу нашого міста. Його вірші сповнені
надзвичайною енергетикою, благородними і чистими почуттями.
Саме на такій поезії має виховуватися наша молодь», – сказав
міський голова. Він також поінформував присутніх про рішення
Боярської міської ради виділити кошти на видання вибраних
творів Івана Коваленка.
Останній вірш поета, який він закінчує словами, зверненими до
своєї дружини, прочитала Людмила Яременко… Слухачі були
настільки зворушені поетичною історією кохання, що подекуди не
обійшлося без сліз, але враження залишилося тепле і
оптимістичне. 62 роки вірності, відданості та любові в світлі
і темні дні, в юності і старості, попри всі життєві
випробування – приклад такого кохання сповнює надією і вірою в
те, що існує справжнє духовне єднання, любов на все життя і
абсолютна вірність:
…А я схилюсь перед тобою,
Свою любов кладу до ніг,
Усі скарби, що я беріг,
І квіти всі – перед одною…

Квіти любові і добра
До Міжнародного дня захисту дітей спеціалістами КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
була проведена акція «Квіти любові і добра». Підлітки малювали
квіти, які б вони подарували хворим та знедоленим дітям як
вияв свого співчуття і підтримки. Не даремно ця акція
проводилася психологами та соціальними педагогами. Зображення
квітів – це був лише привід для серйозного інтерактивного
спілкування на теми, які стосуються серйозних світоглядних
аспектів. Підлітки мали відповісти на зовсім непрості питання:
Чи в змозі вони, ще діти, допомагати іншим? Що їм під силу? Чи

лише матеріальної допомоги потребують знедолені? Чи правда, що
слово лікує? Чи можна зобразити на папері почуття? Як це часто
буває, наші тінейджери перевершили всі сподівання. Намальовані
квіти, метелики, турботливі бджілки, яскраве сонячне проміння
супроводжувалися добрими словами, що йшли від серця: «Не
хворій, не сумуй, все буде добре, хай твоє життя буде таким
яскравим, як ці квіти» – всі ці побажання були адресовані
хворим дітям, котрі перебувають на стаціонарному лікуванні в
Київській обласній дитячій лікарні (м.Боярка). І як заключний
акорд акції 28 травня в Києво-Святошинському ЦСПР відбувся
концерт для маленьких пацієнтів лікарні.
Концерт «Від серця до серця» було проведено силами вихованців
Боярської школи мистецтв. Юні виконавці продемонстрували свою
готовність до благодійних акцій, спрямованих на те, щоб нести
радість і красу тим, хто потребує моральної підтримки. Перед
хворими дітлахами з вишуканою концертною програмою виступили
Наталія Тарасенко, Анастасія Сукретна, Сергій Карєв, Віталій
Мірошник, Олена Гончаренко, Вероніка Мельничук, Гнат
Зубавленко, Олександр Марков, Анастасія Бащенко. Це учні
викладачів школи мистецтв Ольги Бережної, Вікторії Балик, Інни
Корольової, Анатолія Пузира.
Вихованці школи мистецтв продемонстрували майстерність,
артистизм, вміння гідно і невимушено триматися на сцені.
Гітари і акордеон, веселі і ліричні пісні, романси і серенади,
українські, французькі та іспанські мотиви – все це лунало під
час концерту. І хто сказав, що наша молодь не сприймає
класичну музику? Тихесенько слухали і голосно аплодували і
сучасним, і старовинним ритмам. Заступник директора КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
Тетяна Шпиця висловила велику подяку молодим виконавцям та їх
педагогам за прекрасне починання, яке заслуговує на те, щоб
увійти в добру традицію. Адже такі заходи це не лише розрада
для хворих дітей, але й серйозний виховний момент для юних
музикантів. Не лише шліфувати виконавську майстерність, але й
плекати свою душу – саме це запорука досягнення справжніх
творчих вершин.
На фото: Вихованці Боярської школи мистецтв та викладач
Вікторія Балик
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26 квітня 2008 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення було проведено виставку
«Життя після катастрофи на ЧАЕС». Організатором концерту та
виставки робіт обдарованих інвалідів, постраждалих від
наслідків катастрофи на ЧАЕС, виступила громадська організація
«Дзвони Чорнобиля Києво-Святошинського району» за підтримки
Боярської міськради, котра надала кошти на придбання
матеріалів для виготовлення художніх робіт інвалідам,
ліквідаторам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи.
У заходах взяли участь хор «Співають ветерани» під
керівництвом Бібік А.Я., учні недільної школи СвятоМиколаївського храму міста, спеціалісти ЦСПР. На відкритті
виставки були вручені подарунки, виготовлені учнями недільної
школи голові осередку Київської обласної організації ’’Союз
Чорнобиль України’’ Дерді І.І., керівнику ’’Фонду інвалідів
Чорнобиля учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС’’
Івченко Ю.О., та представникам інших організацій, які працюють
з інвалідами, чорнобильцями та ліквідаторами аварії на ЧАЕС.
Заступник боярського міського голови Валерій Шульга вручив
найбільш активним членам організації подяки та подарунки.
Окрасою виставки стали унікальні ікони, що осявали своїм
неповторним блиском цей зворушливий захід. Виконавчий директор
РГО «Дзвони Чорнобиля» Скляренко Р.Г. започаткував новий
напрямок мистецької діяльності членів організації. Під його
керівництвом діти і дорослі опановують складне мистецтво
оздоблення ікон бісером та стеклярусом. Ікони вражають своєю
різноманітністю та вишуканістю.

Концерт для хворих дітей
На базі Києво-Святошинського центру соціально-психологічної
реабілітації населення до 22-ї річниці Чорнобильської
катастрофи силами дитячих музичних колективів Боярської ЗОШ №4
було проведено концерт із зворушливою назвою «Ми вам бажаємо
добра». Назва невипадкова – метою заходу було розрадити хворих
дітей, котрі перебувають на стаціонарному лікуванні в
Київській обласній дитячій лікарні. Концертна програма
розпочалася однойменною піснею і одразу захопила дитячу
аудиторію. Перед хворою малечою виступили чотири дитячі
музичні ансамблі, які охоплюють учнів різних вікових
категорій: «Іграшки» (7-8 років), «До-мі-сольки» (9-10 років),
«Конфетті» (11-12 років), «Юджал» (13-14 років). Музичний
керівник – Надія Луцішена, організатор та ведуча концерту –
заступник директора з виховної роботи Олена Юрчак.
Нікого не залишила байдужою прекрасно відпрацьована концертна
програма, зі смаком підібраний репертуар, прекрасні костюми, а
головне – високий рівень музичної майстерності. Невипадково
ансамблі Боярської ЗОШ №4 постійно займають призові місця на
районних фестивалях музично-хорової творчості. Маленькі
глядачі забули про свої хвороби і весело плескали в долоні.
Оплесками були нагороджені і кожен з ансамблів, і учні, які
виступали із сольними номерами, – Євген Жолтайли (8-А клас) та
Аліна Давиденко (6-Б клас). На маленьких, але дуже вправних
артистів ви можете подивитись на фото…

