
Наше дитинство буде щасливим!
Весняні дні були багаті не тільки 

на буйну зелень, яскраве цвітіння 
квітів, а й на різноманітні заходи, 
присвячені святу Великої Перемо
ги. Мені випала щаслива нагода по
бувати та особисто взяти участь в 
деяких з них.

Зустріч старшокласників та аматорів те
атрального мистецтва відбулася в інфор
маційно-бібліотечному комплексі для дітей 
та юнацтва. Звучали пісні у виконанні В. 
Страхова, учні з Д ШМ декламували вірші.

Виставу "Трибунал", театрального колек
тиву "Добрий настрій" (режисер Т.Криво- 
ручко), яку показували в кіноконцертному 
комплексі, я дивився затамувавши подих. 
Моє покоління майже нічого не знаю про 
"той" час. На сцені: залізне ліжко, деревяні 
лави, рушники, на акторах — селянський 
бідний одяг Була напрочуд душевна атмо
сфера в залі. Тиша. Чутно навіть шепіт. Ми, 
глядачі стали однією родиною: сміялись ра

зом з героями вистави; завмерли, витира
ючи сльози, коли вона трагічно закінчилась. 
Чудова акторська гра. До речі, в постанові 
були зайняті не тільки дорослі, але й діти- 
вихованці театрального відділення ДШМ. 
Хочу особливо відмітити гру головного пер
сонажу Терешка — А.Луненко та Галі — 
Ю.Рубан. Шкода, що не всі мешканці нашо
го міста змогли переглянути це дійство, і бу
ло б дуже добре якби наше телебачення в 
вихідні дні або в вечірній час демонстрували 
відеозаписи таких виступів.

В ЗБІЦ була проведена літературно-му
зична композиція "Крізь полумя та втрати" 
для 5-х класів шкіл міста, де знову гарно та 
яскраво виступили вихованці ДШМ (викла
дач Т.П.Криворучко) та театр "Добрий 
настій", які розповіли мовою відомих поетів 
дітям про суворі воєнні часи, провели 
вікторину "Що ви знаєте про війну?" та з 
вдячністю згадали тих людей які врятували 
нашу землю від загарбників..

В реабілітаційному центрі для дітей з об

меженими мож
ливостями були 
організовані та 
проведені зуст
річі для його ви
хованців. Звучали 
вірші, грала 
скрипка (О.Гав- 
рилюк), навіть 
був запальний 
танок, який вико
нав М.Халіфаєв.
Всі залишились 
задоволені.

А напередодні 
Дня захисту дітей 
проведено свято 
"Щасливе дитинство" з веселими іграми та 
маленькими виставами.

Мені дуже приємно, що я теж, разом з 
акторами "Доброго настрою", вихованцями 
ДШМ, режисером Т.П.Криворучко, став 
учасником цих свят.

Вітаю усіх славутицьких дітей з початком 
літа!

Хай наше дитинство буде щасливим, 
щоб ніколи не плакали наші матері і яскраво 
світило сонце!

Іван МОЙСА, учень 7-А класу 
школи № З


