Почеснe консульство України в Чорногорії

ДУХОВНИЙ ДІМ ШЕВЧЕНКА У КАРАПИШІ

Віра, любов і патріотизм Сергія
Гальченка не відпускають його від рідних
місць, від Тараса Шевченка, від своєї мрії.
Минулого року він поділився своєю мрією про
створення Шевченківської світлиці у рідних і
дорогих йому місцях – на рідній батьківщині.
Одна світлиця потребувала підготовки для
експозиції, а матеріали експозиції – з власної
колекції С.Гальченка, вимагали музейних
кріплень, вітрин.
Оскільки хороші ідеї завжди знаходять
однодумців, ─ знайшлася й підтримка.
Відомий художник, графік, скульптор,
письменник Володимир Гарбуз подарував
шість графічних та одну живописну картину «Дорога на Чернечу гору».
Ректор Білоцерківського НАУ Даниленко А.С. допоміг з ремонтом кімнати,
а багато підприємеців та людей доброї волі допомогли транспортом для
перевезення
матеріалів
експозиції з Києва до Карапиша,
дали стелажі, перевезли картини
В.Гарбуза
та
вітрини
із
Канівського
музею
Тараса
Шевченка. Також допомогли з
професійним монтажем нового
музейного
кріплення
для
експонатів, підготовкою текстівок
для експонатів, формуванням
бібліотеки, а ще був побут: мили
вікна, терли підлогу, готували
обіди-перекуси, організовували нічліг, транспорт до школи і … співали -

душа всіх цих людей була на сповіді у Шевченка. Це все супроводжувалось
подарунками та благодійними внесками на розвиток світлиці, які зробили
В.Даниленко, Предраг Мілович, С.Довгий, О.Лось, В.Ситник і багато інших.
Відкриття приурочили Дню писемності та української мови, а серед
гостей були президент Малої академії наук України Станіслав Довгий,
почесний консул України в Чорногорії Предраг Мілович, доктор
філологічних наук, працівник Інституту літератури Лукаш Скупейко,
художник Володимир Гарбуз, представники Малинського лісотехнічного
коледжу: заступник директора Лариса Ковальчук, викладач історії,
завідувач музею М.Миклухо-Маклая Олександр Лось, завідувач
Шевченківської світлиці Таміла Бернарівська
(також відкрита за участю С.Гальченка);
директор музею Історії міста Богуслава Петро
Гогуля, викладач Богуславського гуманітарного
коледжу ім. І. Нечуя-Левицького Григорій
Джуль, учитель української мови та літератури
Рокитнянського ліцею Світлана Жавирська
(однокурсниця С.Гальченка) із групою ліцеїстів,
письменник Віктор Глущенко, аспірантдослідник історії села Анатолій Недиба,
представники сільської громади.
У словах вітання звучала актуальність слова і духу Т.Шевченка, а
також народились ідеї для нових проектів, виставок, семінарів, зустрічей...
Шевченківську світлицю назвали «Жива душа поетова святая…» і запросили
всіх відвідати цей духовний храм.
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