
 
 
 

Євроклуб «Мрія» запрошує до літературного кафе 

«…И было мгновенье – душою единой 

Два сердца ударили в эти планеты. 

И вот звездопадом святые терцины 

Осыпали голос чужого поэта…» 

                     Адам Мицкевич 
 

 

     Що ви уявляєте, коли чуєте слово кафе? Мабуть, затишок невеличкого 

приміщення, міцний аромат меленої кави і обов’язково духмяний смак 

свіжевипечених булочок. Привабливо, чи не так? А якщо все це поєднати з 

поезією? Вийде… Так, вірно! Літературне кафе! 

      25 січня цього року в стінах нашого ліцею саме літературне кафе  

гостинно відчинило свої двері перед членами Єроклубу «Мрія» та учнями 

першого курсу, а також запросило до себе у гості Носачову Н.Є., психолога 

ліцею, Шамрай Л.П., соціального педагога, Бондаренко І.І., бібліотекаря, 



 
 
 

волонтера Корпусу Мира Озера Едварда та майстрів виробничого 

навчання Воротиленко О.Л., Гордієнко А.М. 

      З перших хвилин всі присутні поринули у чаруючі звуки музики             

Ф. Шопена, великого польського композитора. Польща була обрана 

членами Єроклубу не випадково, адже це наша найближча європейська 

сусідка, яка тісно пов’язана з Україною своїм історичним минулим. І ми 

вдячні викладачу історії Носачову В.В. за пізнавальну, захоплюючу 

презентацію «Ласкаво просимо до Польщі», яка налаштувала всіх 

присутніх на ліричний лад. 

      І знов лунає музика величного Шопена. І на її хвилях всі присутні 

переносяться до Польщі ХІХ сторіччя, віку Романтизма – Польщі часів 

Адама Міцкевича. Яскравий поет, сучасник О.С. Пушкіна не залишає 

нікого байдужим і по сьогодні. 

     Радушні «господарі» кафе Федь С. та Кокляр І запрошують 

насолодитися поезією цього геніального поета. І лунають строки про 

кохання, про красу рідної Батьківщини та Криму, роздуми про сенс життя. 

Дворянінова І., Донник Ю., Чарохчян Я., Дубровіна Є., Сомова Н., Панькевич 

В., Євстратьєва А. з натхненням читали вірші, і кожен з присутніх по 

своєму переживав прослухане. І це зрозуміло, бо такі почуття як кохання, 

захоплення красою природи, примушують частіше биться серця. 

      А тепер музика вже не мелодійна та чаруюча, а тривожна, навіть 

трагічна. Вона переносить нас до зовсім інших часів – тяжких часів 

фашистської окупації Польщі. Наче вогнем опалюють душу рядки поезій 

Я. Корчака, Ю. Тувима, Л. Стаффа, В. Броневського у виконанні Юрченка 

Д., Чегринця В., Гуза Є., Євдокименка В., Корнєєва М., Клименко А. 

      Аромат кави, рум’яні млинці, приготовлені за рецептами польської 

кухні учнями групи К-311, доповнили та підсилили враження від 

перебування у справжньому кафе. 

      Зустріч завершилась проникливим віршем К. Галчинського «Лірична 

розмова» у виконанні Федя С. і Кокляр І. 

      Але ми не кажемо вам: «До побачення», ми кажемо: «До нових 

зустрічів». 



 
 
 

Участники и гости литературного 

кафе 

 


