Додаток до шкільної газети “Юнікс”

Не вмре повік святе
твоє ім’я!
Йому, як сонцю, вічно
пломеніти,
І буде пісня зроджена
твоя,
Мов океан, розбурханий, гриміти.

Ниви, діброви,
Води Дніпрові…
Далі ясної не згасне зоря.
Слава трударська,
Земля Черкаська —
Рідна колиска
Співця-Кобзаря.

Черкащина – душа української землі – подарувала світові цілу плеяду «велетнів духу», серед яких
відомі науковці, композитори й художники, мислителі й письменники, полководці й державні діячі тощо.
Але серед сотень найвідоміших українців, наших земляків, чільне місце, безперечно, належить Тарасові
Григоровичу Шевченку – першорядному генієві українського народу.
Вже друге століття поспіль людство не припиняє вражати геніальність Кобзаря, його багатогранна
унікальна спадщина. В цьому імені вся історія наша, все наше буття.
Жителі краю гордяться тим, що вони його земляки, і завжди шанували пам'ять про Великого Кобзаря. Ця пам'ять втілена в пам’ятники, музей, різноманітні власні назви, що носять ім’я Шевченка чи пов’язані з його творчістю.
Понад 50 пам’ятних місць Черкащини пов’язані з ім’ям Тараса Шевченка. Тарас Григорович народився у Моринцях, а на Чернечій горі поблизу Канева знайшов свій вічний спочинок.
Шевченко долею пов'язаний не тільки зі Звенигородщиною, Канівщиною й Чигиринщиною, а
його стежки в різні часи й за різних обставин пролягли й іншими краями Черкащини.

Щовесни, коли тануть сніги,
І на рясті просяє веселка,
Повні сил і живої снаги
Ми вшановуєм пам'ять Шевченка!

Четвертого березня в нашій школі з нагоди 201-ої річниці від
дня народження Тараса Григоровича Шевченка були проведені літературні читання. У заході взяли участь учні 5-11 класів. Кожен бажаючий мав змогу продекламувати аудиторії одну з поезій Великого Кобзаря. Поезії звучали нехай не дуже вміло, проте щиро, від чистого серця. У слухачів та учасників була ще одна нагода поринути у світ Шевченкового слова, почути його міць та силу, насолодитися красою та
величчю думки. Це була нагода зібратися разом і присвятити одну годину, аби вшанувати пам'ять митця, який любив і плекав свою Батьківщину, присвятив своє життя й слово боротьбі проти кріпацтва й гніту.
Тарас Шевченко — патріот з великої літери. Колись він, маючи стати професійним художником, надав перевагу світу поезії, за що йому неодноразово довелося страждати. Проте жодного разу поет не пожалкував про свій вибір. І своє невгамовне покликання” спрямував у створення збірки “Кобзар”, твори якої й
зараз є актуальними для нашого народу.
Такі заходи, безперечно, потрібні: вони розвивають нас, дають змогу повчитися один у одного, а головне — почути й зрозуміти слово, його велич, особливо, якщо це слово Тараса Шевченка.
Горопашна Єлєна, 9-А кл.

О думи мої! о славо злая!
За тебе марно я в чужому краю
Караюсь, мучуся... але не каюсь!
Т. Г. Шевченко
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
І голос твій нам душі окриля.
Встає в новій красі, забувши лихоліття,
Твоя, Тарасе, звільнена земля.

Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами,
Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росами-сльозами.
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Пам'ятник
Тарасу Шевченку
Відкриття пам'ятника відбулось 1964 року і було приурочено до 150-річчя
від дня народження великого поета. Розташований на розі бульвару Шевченка і
вулиці О. Дашкевича, поруч з будівлею обласного музично-драматичного театру, таким чином, композиційно завершивши площу Тараса Шевченка.
Автори: скульптори М. К. Вронський, О. П. Олійник, архітектор В. Г.
Гнєзділов.
Пам'ятник являє собою бронзову скульптуру поета заввишки 3 м, встановлену на гранітному постаменті заввишки 4 м. Нижню частину пам'ятника доповнено висіченою з граніту скульптурною композицією персонажів з творів
Шевченка — сліпого кобзаря, Катерини та Прометея. У верхній частині постаменту викарбувано напис: “Т. Г. Шевченко. 1814 — 1861” .

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека
імені Т. Г. Шевченка

Погруддя Т. Г. Шевченку

Перша публічна бібліотека в місті Черкаси була відкрита 11 липня 1899 року. 1954 року у зв'язку з
утворенням Черкаської області міська бібліотека імені В. Маяковського реорганізована в обласну бібліотеку. У 2000 році Черкаській обласній універсальній
бібліотеці присвоєно ім'я Тараса Шевченка.

Погруддя розташоване на території Черкаської
школи №22. Встановлено 1989 року. На передній
частині постаменту вибито напис: “Т. Г. Шевченко.
Учітеся, брати мої. Думайте, читайте”. Ліворуч від
постаменту — гранітне зображення книги з написом
“Тарас Шевченко. “Кобзар”. 1840”. Автор скульптури А. В. Кравченко.

Черкаська спеціалізована школа
№28
імені Т. Г. Шевченка
Школа була відкрита 1 вересня 1982 року. 1 серпня 2003 року загальноосвітня школа була реорганізована в спеціалізовану. У школі поглиблено вивчаються іноземні мови, українська мова та література. У 2006 році школа стала лауреатом
Всеукраїнського конкурсу “100 найкращих шкіл України”.
Відповідно до Закону України, з метою вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка з нагоди відзначення 200-річчя з дня його народження Черкаська міська рада вирішила присвоїти
Черкаській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №28 ім'я Т. Г.
Шевченка.
З 2014 року Черкаська спеціалізована школа №28 офіційно носить ім'я Тараса Шевченка.

Музей “Кобзаря”
Музейний заклад розташований на історичній центральній вулиці БайдиВишневецького в меморіальному будинку ( особняк Цибульських ), у якому з 18
до 22 липня 1859 року проживав сам Тарас Шевченко.
Створення унікального музею було ініційовано 1988 року, і вже за рік, у
травні 1989 року, музей “Кобзаря” було відкрито.
У музеї показано історію видання доробку поета,
джерела його творчості, найцікавіші видання, простежено еволюцію ілюстрування творів Шевченка, а також
“Кобзарі” в перекладах мовами народів світу.
У світі збереглося лише декілька примірників
першого “Кобзаря” 1840 року, тому один з них є гордістю музею. Також експонується ще одне прижиттєве видання поета —”Кобзар” 1860 року.
Окремий зал присвячений перебуванню Тараса
Шевченка в Черкасах. Кімнату, де жив митець, нащадки
Цибульських зберігали в первісному вигляді.

Бульвар Шевченка

Черкаський академічний обласний український музичнодраматичний театр
імені Т. Г. Шевченка

Починається
від вулиці Можайського на півночі,
простягається на
південний схід до
Історія
площі 700-річчя
постійно діюЧеркас понад 6,5
чого драматичкм. Ширина сягає
ного
театру
30-32 м. По бульварозпочинається
ру розташовуються
від пересувнотри площі — Соборна, Богдана Хмельницького, 700го робітничоріччя Черкас. Вперше вулиця згадується 1879 року
колгоспного
як Старочигиринська. 1911 року її було перейменотеатру.
1933
вано на Олександрівську, а з 1923 року вона носить
року театр пеім'я Тараса Шевченка. 1989 року вулиці було надано
реїжджає
до
статус бульвару.
Черкас, на той час одного з районних центрів Київської області, і відтоді стає постійно діючим у місті.
Першими виставами стали п'єси М. Горького
“Вороги” та О. Пушкіна “Борис Годунов”. 1937 року
театр переміг у республіканському конкурсі робітничо-селянських театрів у Києві.
1939 року на честь 125-річчя від дня народження Тараса Шевченка театру присвоєно ім'я Великого Кобзаря. До цієї дати театр показав виставу
“Назар Стодоля”.

