
Під вітрилами добра

Написав Денис Кондратенко

  

Люди старшого покоління – джерело народної мудрості, їх практичний життєвий досвід,
невичерпна енергія та оптимізм – нерозривний місток, який з’єднує покоління.

  

Турбота про громадян похилого віку, ветеранів та інвалідів необхідна кожної хвилини не
як відзначення святкової дати, а як повага до людей, які своєю багаторічною працею
заслуговують на глибоку пошану нащадків.

  

А також це не лише можливість нагадати всім про людський обов’язок бути
турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід до
роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв’язку поколінь.

  

Напередодні Міжнародного дня 8 Березня учні Малобілозерської школи-інтернату
«Дивосвіт» (учасники ансамблю пісні і танцю «Гладос») у супроводі керівників –
Володимира Ісенка та Олени Самойленко завітали у геронтологічний центр (що в селі
Орлянське) із святковою концертною програмою.
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Культурно-масовий захід приніс у цей день велике задоволення, бадьорий настрій і
радість людям похилого віку. З посмішками на обличчі вони зустрічали народні українські
пісні, що лунали у залі, а особливо гуморески про жіноче свято від шестикласників –
Ярослава Матяша та Сергія Тініна.

  

Випускниця «Дивосвіту» Яна Сиченко продекламувала свою власну поезію, яку
присвятила усім мамам, і в дуеті з Любою Грудинською (теж 11-класницею) виконали
пісню «Мамині яблуні». Виступ дівчат дуже вразив не тільки жінок, а й присутніх у залі
чоловіків і працівників закладу.

  

Наприкінці свята всіх чекав музичний подарунок від художнього керівника ансамблю
«Гладос» (учителя музичного мистецтва) В.М. Ісенка. Дивосвітівці, у свою чергу, вручили
кожній жінці закладу квіти, чоловікам – обереги (ляльки-мотанки), і, звичайно, малюнки
до Свята 8 Березня. Всі ці вироби вихованці з великою любов’ю та добротою у серці
виготовили своїми руками.
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Сподіваємося, що наш благодійний концерт надовго залишиться у пам’ятіцих людей,
наповнить їх життя добром, радістю, оптимізмом та невичерпною енергією
. Хай здійснюються ваші бажання,
здоров
’
я буде міцним,
хай вас люблять, цінують і піклуються про вас!

  

Олена Самойленко,

  

соціальний педагог «Дивосвіту»
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