Поезія — душа,
а слово- крила

На крилах молодості принесли «Поетичну весну - 2016» юні таланти вічно юної Полтавщини.
Радісно й тривожно водночас було організаторам приймати творчо обдарованих студентів чотирнадцяти
закладів І-ІІ рівнів акредитації, оскільки цей зліт став ювілейним. 15 років тому з ініціативи тодішньої
голови П(ц)К української філології, викладача Наталії Андріївни Скоропльот уперше наш коледж вітав
поетичні перлинки.
«Спочатку було Слово…», «Поезія – це завжди неповторність,
/Якийсь безсмертний дотик до душі» - такий лейтмотив цьогорічної
творчої зустрічі. Сила слова безмежна. Вона увіковічує нетлінні
почуття, незабутні миті та імена, що маленькою сполоханою пташкою
тріпочуть десь глибоко в серці. Вона гордо мовчить, коли світ блукає у
власному стоголоссі й що є сили кричить, коли так недоречно мовчати.
Вона окриляє, підносить увись, указує шлях у бездоріжжі та осяває
дорогу в сутінках. Сила слова така ж незбагненно глибока, як і наша
душа.
Перший учасник – гітарист-поет Вілонджа Еміль (Полтавський
політехнічний коледж НТУ "Харківський політехнічний університет") із перших акордів підкорив вишукану аудиторію і здобув приз
глядацьких симпатій за поезію «У полоні почуттів».

Змінюються часи, думки, життя і людський світогляд. Але
незмінними залишаються найвищі істини, незмінною лишається
людська потреба любити. Нерозгаданою залишається таємниця душі, у
якій незгасним вогнем горить священне і нездоланне почуття любові.
Тему любові презентували зі сцени
найбільше
учасників.
Переможницею
номінації «Струни серця» журі визнало
Руслану Дзюбу, студентку Полтавського
коледжу нафти і газу Полтавського НТУ ім.
Ю. Кондратюка. Ця сонячна дівчина
розповіла сумну й піднесену історію
взаємин закоханих.
Історія-діалог двох близьких і далеких сердець трепетно розказана Валерією
Крупченко (Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С.Макаренка) «Тепло
наше не стане холодом». Її авторка нагороджена спеціальним призом
Кременчуцької спілки письменників «Славутич» - виданням творів славних
полтавців.

Любов’ю до рідної землі живиться серце кожного митця. Не стали винятком і двоє учасників номінації
«Славетні імена України». Гордістю та безсмертною повагою до Батьківщини, високим патріотизмом,
трепетним і ніжним почуттям був пронизаний вірш «Дорогами Франка» Тетяни Яценко (Полтавський
комерційний технікум).
У найскрутніші для України часи, коли, здавалося, останню надію страчено, на захист України ставали
творчі інтелігенти, науковці, громадські діячі. Вони палким словом надихали зневірених, невтомно кликали
українців до боротьби, зміцнюючи віру народу у власні сили.
Поезія природи - художнє відкриття прекрасного навколо, змалювання ніжної й чуйної душі людинитворця, яка не лише відчуває її красу, утішається нею, а й
змінює, збагачує на благо людства. Спалахом першої літньої
блискавиці, життєдайністю теплого весняного дощу, золотом
величного сонця оспівана вона в есе “Весняний етюд”, уміло
виконаному Анітою Третяк, студенткою Кременчуцького
педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка (номінація «Гармонія
природи»).
Прислухаймося:
Природа – то незрима глибина,
То істина, велика й незбагненна.
Як і незнана досі та всіма
Людська душа – душа життя і неба.
Поетичне мистецтво – справжня філософія, блукаючи в нетрях якої людина обов’язково знайде для себе
приємне, огорнуте теплом місце, як це зробила лірична героїня поезії Анни Ковальової “Яке то щастя
викидати сміття з шафи”, переможниця номінації «Філософія життя» (Полтавський коледж харчових
технологій Національного університету харчових технологій).
«Лиш боротись – значить жить» (Іван Франко). Це довела у власному творі Старцева Анна.
Мистецтво слова творить людину, воно є найкращим і найціннішим скарбом, вічно живою спадщиною.
Гучно і ствердно звучали в залі слова учасника, окриленого почуттям любові до життя і світу навколо себе,
Пархомчука Сергія, вихованця Лубенського медичного училища, із композицією «В этой стране (РЕП)».
Поезія – це музика душі.
Це промінь теплий, що милує очі.
Це вся любов, все горе і весь сміх,
Це сльози всі недоспаної ночі.

Переможницею ювілейного конкурсу «Поетична весна – 2016»
стала Сніжана Гуменюк, студентка Гадяцького училища культури,
- прекрасна незнайомка, що несподівано з’явилася й… підкорила
всіх чарами рідного слова.
Вітаємо дипломантів і переможців конкурсу! Бажаємо творчих
злетів і натхнення! До сподіваних зустрічей!

Т.О.Савченко, член оргкомітету конкурсу

Оцінювало конкурс журі у складі:
1. Ісакова Валентина Сергіївна — голова журі
фестивалю-конкурсу “Поетична весна-2016”,
голова обласного методичного об'єднання
викладачів української мови та літератури вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Полтавської області;
2. Купченко Сергій Михайлович — методист
Ради директорів вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації Полтавської області;
3. Скоропльот Наталія Андріївна — викладач
української філології Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена медаллю А.С.Макаренка, започаткувала
фестиваль-конкурс “Поетична весна”;
4. Тимошенко Тетяна Іванівна — член літературної спілки “Славутич”, прозаїк, громадський діяч;
5. Сидоренкова Ольга Панасівна — член літературної спілки “Славутич”, викладач української філології,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заслужений учитель України, ветеран педагогічної праці,
занесена до Книги пошани коледжу.

