
Ювілейний День на-
родження зустріла 

Світлана 
Йосипівна 

ВАЩИНЕЦЬ.
Господь Тобі 50 
                    подарував
І липнів зоряних, і січнів
                      срібних,
До весен первоцвітних
                           додавав
Осінніх днів, до 
            золота подібних.
Багатство Твоїх, Богом даних, днів -
Здобуток гідний, що й казати!
Хай світить сонце і шумлять жита,
І доля ще не раз Тобі всміхнеться.
Нехай на многії та благії літа
Освячене любов'ю серце б'ється.
Бажаємо міцного здоров'я, довгих років 

щасливого життя, достатку, поваги і любові!
Твої друзі.

11 стор.   11 лютого 2012 року. Âiëüíèì
вітаємо14 лютого – день закоханих

про людей хороших

з роси і води вам –  ювілярко!
Справедливе народне твер-

дження: письменник живе у своїх 
книгах, скульптор – у створених 
ним скульптурах, а вчитель – у 
думках і справах своїх учнів.

У цій істині переконується Ольга 
Ростиславівна Табачук, заступник 
директора з навчально-виховної 
роботи загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. смт Олика. Майже 30 років 
свого життя віддала педагог справі 
навчання і виховання дітей сельчан, 
щедро засіваючи педагогічну ниву 
добірними зернами мудрості, твор-
чості, добра, вміло ведучи школярів 
по Країні знань.

А літа, наче птахи пролопотіли 
крильми, нечутно збігли течією 
швидкоплинної ріки, залишаючи 
тільки спогади. Незчулася, як ось 
уже й піввіку минає…

І тоді, 50 років тому (пригадува-
ли батьки), був такий же суворий, 
морозний дідуган-лютий, коли 
вперше побачило світ дівчатко, і 
щасливе подружжя Ганна і Ростис-
лав Ковальчуки назвали донечку 
милозвучним, дзвінким і лагідним 
ім’ям Ольга. Оленька, Олюня, Оля. 
Дівчинка росла цікава, жвава, в її 
оченятах батьки, щасливі і вдячні 
Богові, бачили допитливість і по-
дорослому виваженість. Повільно 
спливали дні за днями, підростала 
дівчинка.

Перші ази грамоти Оля здобувала 
в Метельнівській початковій школі. 
Потім була Олицька десятирічка, яку 
наполеглива і здібна дівчина закінчи-
ла з відзнакою – золотою медаллю 
й атестатом особливого зразка. А 
далі життєва стежина привела її на 
природничо-географічний факуль-
тет Луцького педагогічного інституту 
імені Лесі Українки, яким марила 
сімнадцятирічна медалістка.

Бажання якнайшвидше стати за 
вчительський стіл, бачити перед 
собою допитливі оченята хлопчиків 
і дівчаток було настільки сильним, 
що на останньому курсі охоче, без 
вагань оформилася на інплан і по-
чала працювати в Башликівській 
восьмирічній школі, де виникла 
гостра потреба в учительських 

кадрах. Полюбили молоденьку 
вчительку колеги, учні та їх батьки. 
І громадськість села раділа, що є 
кому навчати школярів.

Не відала тоді Ольга, що доля 
підготувала їй неабиякий сюрприз. 
У цю школу отримав призначення 
на посаду вчителя початкових класів 
випускник педучилища Віктор Таба-
чук. Полонила серце і душу юнака 
висока, струнка, привітна, скромна 
біологічка, 
як називали 
її в колекти-
ві. І вирішив, 
що то його 
с уд ж е н а . 
Та й Оля 
крадькома 
поглядала 
на ставно-
го легеня, 
часто лови-
ла себе на 
думці, що не 
байдужа до 
нього. Іскор-
ка любові 
зародилася 
у  с е р цях 
педагогів і 
переросла 
у незрадли-
ве кохання. 
Н е в д о -
взі молоді 
люди стали 
на рушничок 
щастя, по-
клявшись один одному  у вірності.

Пропрацювало подружжя у своїй 
першій школі, де почався їх про-
фесійний трудовий стаж, три роки. 
Це був прекрасний, незабутній час, 
тому завжди з доброю посмішкою і 
замилуванням згадують нині Табачу-
ки початок своєї педагогічної біогра-
фії, цікаві історії, смішні пригоди.

Та рідне мальовниче село Ме-
тельне, яке причаїлося в куточку 
Ківерцівщини, у двох кілометрах від 
княжого містечка Олика, все частіше 
нагадувало Ользі її безтурботне 
дитинство, пахло польовими квіта-
ми і теплою батьківською ласкою, 
вабило до себе.

Тож молода сім’я на спільній 
родинній раді прийняли рішення  – 
повернутися в отчий край. Невдовзі 
у подружжя з’явилось поповнення: 
донечки-двійнята – Іванка і Віта, які 
були невимовною радістю мами, 
тата, дідуся і бабусі. Милувались 
онучками і батьки Віктора, які часто 
навідувались із сусіднього району, 
з Копачівки, щоб поняньчити цих 
потішних малят, почути їх милий ди-

тячий лепет.
Т р у д о в а 

педагогічна 
діяльність Та-
бачуків про-
довжилася в 
Олицькій де-
сятирічці. Де-
який час Ольга 
Ростиславівна 
вчителювала 
в Дідичах, а 
з 1988 року 
вона безвід-
ривно навчає 
дітей оличан 
і навколишніх 
сіл.

Віктор Іва-
нович і по цей 
день є надій-
ною опорою 
для дружини, 
бо, як ніхто ін-
ший, розуміє 
всі труднощі 
вчительської 
праці. Та й 

таку дружину, поступливу, толе-
рантну, гарну господиню, вірну по-
другу, не проміняє нізащо на іншу. 
Ця закохана пара з півслова розуміє 
один одного.

Оличани знають Ольгу Ростисла-
вівну як учителя початкових класів, 
потім фахівця біології та географії. 
Росла з кожним роком її педагогічна 
майстерність. Учителька постійно у 
пошуку, уроки завжди цікаві, емо-
ційні, нестандартні, тому діти легко 
сприймають і розуміють почуте. Має 
особистий підхід до кожної дитини, 
усвідомлюючи, що перед нею – ін-
дивідум.

Відверта, щира на лагідне слово, 

комунікабельна, доброзичлива, при-
вітна – такою знає її наш колектив, 
жителі і ті, у кого вже чималий педа-
гогічний стаж.

Завжди готова прийти на допомогу, 
порадити й розрадити. Злагоджено 
працює з директором школи, спільно 
вирішуючи виробничі проблеми. 
Чимало її вихованців поєднало свою 
долю з педагогіною працею. Охоче 
ділиться своїм багатим досвідом, ви-
ступаючи на семінарах, засіданнях 
творчих груп.

Ольга Ростиславівна нагородже-
на грамотами районного й обласного 
відділів освіти, Міністерства науки й 
освіти, спеціаліст вищої кваліфіка-
ційної категорії, старший учитель, 
відмінник освіти.

Щаслива вона як дружина і мати. 
Доля прихильна до жінки: подару-
вала своїй обраниці прекрасного 
чоловіка, люблячих, розумних до-
нечок, а нещодавно ще й сина – до-
брого зятя.

У День закоханих, день Святого 
Валентина, 14 лютого, в оселю 
Табачуків завітає незвичайний 
гість – золотий ювілей. Принесе він 
господині Ользі Ростиславівні низку 
щирих вітань з нагоди особистого 
свята – Дня народження.

У цей день висловлює подяку 
Вам, дорога колего, і наш педаго-
гічний колектив за плідну працю, 
чуйність, добро і щедрість душі.

Вам небагато,
 Вам лише п’ятдесят,
Всього лиш п’ ять пучечків
 по десять,
І з цієї нагоди
      дозвольте Вас привітать,
Хай квіти в цей день
 Вам приносять.
Хай будуть успіхи
 в Вашій роботі
Й побільше творчих
 натхнень.
Хай будуть радісні
 тільки турботи,
Хай щастям повниться
 кожен Ваш день!

Валентина МАЦУТА,
голова профспілкового комі-

тету ЗОШ I-III ст. смт Олика.          

LOve!   LOve!   LOve!
Отож, поговоримо про свята. З чим вони у нас асоціюються? Напевне, із галасливи-

ми компаніями, розвагами, різноманітними наїдками і напоями. На Новий рік збирає-
мось із друзями: Різдво, Пасху проводимо з ріднею, а от для відзначення цього свята 
нам потрібна лише одна людина. Одна, але найрідніша, наймиліша і найважливіша у 
світі. Так, День Святого Валентина без другої половинки і святом не назвеш!

В час розквіту жіночої емансипації та чоловічої 
бездіяльності святкують Валентинів день далеко 
не лише закохані пари. Самотні молодики та 
дівчата відверто демонструють свою байдужість, 
розважаючись в цей день не гірше за Валентинів 
і їх Валентинок, або ж, сидячи вдома, з плачем 
«проклинають» своїх закоханих друзів. І для тих, і 
для інших ми пропонуємо короткий топ-10 найро-
мантичніших фільмів, пісень та книжок, які можуть 
стати у пригоді 14 лютого.

Фільми (сподіваємося, хоча б деякі з них 
вам не доводилося переглядати):

1. Щоденник пам’яті. The Notebook (2004).
2. Одержимість. Wicker Park (2004).
3. Привид. Wicker Park (2004).
4. Місто янголів. The city of angles (1998).
5. Модільяні. Modigliani (2004).
6. Англійський пацієнт. English Patient (1996).

7. Довгі заручини. A Very Long Engagement 
(2004).

8. Мої чорничні ночі. My blueberry nights (2007).
9. Близькість. Closer (2004).
10. Любов в часи холери. Love in the time of 

cholera (2007).
Пісні: 
1. Whitesnake - Is This Love.
2. The Righteous Brothers - Unchained Melody.
3. Roxette - It Must Have Been Love.
4. Whitney Houston - I Will Always Love You.
5. Bon Jovi – Always.
6. Richard Marx - Right Here Waiting.
7. Aerosmith - I Don't Wanna Miss a Thing.
8. Bryan Adams - Everything I Do (I Do For You).
9. Duran Duran – Come Undone.
10. Lionel Richie - Hello.
     Книги:
1. Джейн Остін – «Гордість і упередження».
2. Андре Моруа - «Мінливості любові».
3. Анна Гавальда - «Просто разом».
4. Маргарет Мітчелл - «Віднесені вітром».
5. Шарлотта Бронте - «Джейн Ейр».
6. Даніель Глаттауер – «Кращий засіб від пів-

нічного вітру».
7. Елізабет Гілберт – «Їж, молись, кохай».
8. Гулрік Роберт – «Вірна дружина».
9. Верена Вермот – «Заборонена жінка, або 

Перша дружина шейха».
10. Стефан Цвейг – «Лист незнайомки».
Чи знали ви, що в Англії існувало повір’я, за 

яким перший хлопець, якого дівчина зустрічає 14 
лютого, протягом року має бути її Валентином, 
незалежно від її волі? Деякі англійки знайшли 
вихід – гуляли увесь день з пов’язками :). В Ні-
меччині це - День психічно хворих. А що? Любов і 
змінений стан свідомості взаємопов’язані! В США 
проводять День презервативів - тут без комен-
тарів. 14 лютого увесь світ святкує неофіційний 
День комп’ютерного працівника, адже в 1946 році 
громадськості було представлено перший елек-
тронний комп'ютер ENIACONE. Є й противники 

цього свята: його заборонили у Саудівській Аравії 
та Ірані, а в 2004 році в Мумбаї група радикально 
налаштованих індуїстів «Шив Сена» демонстру-
вала спалювання «валентинок».

Та, як проведете цьогорічний День Святого 
Валентина, залежить тільки від вас. Головне - до-
класти трохи фантазії. Замінити банальну пляшку 
вина чи шампанського, коробку цукерок і при-
мерзлий букет чимось неочікуваним, неординар-
ним, аби ваша половинка не показувала вдаване 
здивування, а гідно оцінила ваші старання.

 Є такий вислів: «Кохання - це енергія, яка 
рухає життям». Тож, відчуйте цю енергію сповна, 
рухайтеся до мети, долайте перешкоди, творіть 
дива, будьте переконливими, щирими, але все 
робіть з розумом, аби з вами не трапилася така ж 
історія, як зі Святим Валентином...   

  Підготувала Анастасія ЗАБОЛОТНА.
Фото автора.

конкурс

До вашої уваги зізнання у коханні 
постійного читача газети Віктора 
ВОРОБ’Я.

Коханій дружині Олені 
присвячується:

Всі торгові точки обійшов,
В магазинах був й на ринку,
І для коханої придбав 
Найгарнішу “валентинку”.
Жила Олена в Любешові
Біля Стоходу й узлісся,
Кохана в Ківерцях з’явилась
Із казкового Полісся.
Я люблю свою Оленку
Просто до безтями
І надсилаю “валентинку”
Для дружини й мами.
Нелегко буть на самоті
І виглядати любу, щоб зустрітись.
Побачить очі хочеться оті,
На які ніяк не можна надивитись.

15 лютого святкува-
тиме 80-річний ювілей 
найдорожча, наймиліша, 
найдобріша, найкрасивіша 
наша бабуся

Катерина 
Василівна 

ЯКОВЧУК.
В цей прекрасний зимо-

вий день – День Вашого 
народження - прийміть 
від своїх найдорожчих 

щирі і сердечні побажання: міцного здоров’я, 
радості, миру і безмежного людського щастя, 
терпіння, злагоди й добробуту, святкового 
настрою, море квітів, посмішок і любові! 
Ми завжди хочемо бачити Вас щасливою й 
здоровою і докладемо максимум можливого, 
щоб Ви, мила наша бабусю, завжди були в 
обіймах ласкавої долі, добра і тепла!

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрії слова,
Вам ніколи, бабусю, спокою нема.
Тож, дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали горя Ви ніколи
І до 100 років Ви для нас жили!

З великою шаною, любов’ю і повагою – 
внучка Наташа з чоловіком Романом і 

правнучки Вадимко та Дениско.

13 лютого відзначатиме 
40-річчя чарівна жінка, 
директор Будинку культури 
села Муравище 

Ірина Ярославівна
 ФЕДОРЧУК.

З цієї нагоди дорогу 
ювілярку вітає пісенний 
колектив «Калина» і 
зичить міцного здоров’я, 
безмежного людського 
щастя, благополуччя, невичерпної енергії і 
творчих успіхів на трудовій ниві.

У сорок літ розквітає життя
І душа, ніби пташка, співає.
Хай у юність нема вороття, 
Та у серці вона оживає.
Ти ж ще зовсім така молода,
Ти привітна, спокійна і мила.
Залишайся такою завжди 
І щоб завжди Тебе всі любили.

14 лютого відзначить 
85-річчя жителька
с. Човниця, дорога матуся, 
бабуся і прабабуся

Єва Василівна 
БИСТРАНСЬКА.

Божої ласки, миру, 
щастя, здоров’я від чистих 
джерел зичимо іменинниці 
в цей радісний день.

Матусю, бабусю, Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
Ваш ювілей хай Бог благословляє,
Наллє по вінця щастя і снаги.
Хай річка долі теплом омиває
Життя стрімкі, барвисті береги.
Хай всміхаються здоров’я і сила,
А доля довіку хай буде щаслива.
Шани й поваги Вам від родини
За все, що для нас Ви зробили!
За ночі недоспані, сльози непрохані,
За золото рук і душі
Спасибі велике, уклін Вам низенький
До самої неньки-землі.

З повагою і любов’ю –
діти, внуки та правнуки.


