
Борис Олійник – наш земляк

...Я тут родивсь. 

І просто жив.

І горе знав.

І щастя пив.
Б.І.Олійник



"Ще не було епохи для поетів,

Але були поети для епох"

Ліна Костенко

• У 2015 році наш земляк, публіцист, перекладач, 

громадський та політичний діяч Борис Ілліч Олійник 

святкує ювілей – 80 років. 

Поет, публіцист, перекладач. Автор понад 

трьох десятків поетичниг книг, уславлений 

лауреатськими званнями, перекладений багатьма 

мовами світу, невтомний громадський та 

політичний діяч – таким є Борис Ілліч Олійник, 

наш земляк, який народився  22 жовтня 1935 

року в с. Зачепилівка Новосанжарського району. 



Борис Олійник і Зачепилівка
Я тут родився восени:

Морозом бралася стерня –

І падолист у пеклі сни

Мене вгорнув, немов зерня.

А навесні пішов у ріст,

Прийнявши мамину купіль,

І перший крок у дивен світ

На полі отчому ступив.

І з того дня вже сто земель,

Переходив, переверстав,

Та щовесни, як журавель,

У рідні креси повертав.

І, надивившись різних див,

Клянуся на мечі пера

Дивнішого не сподобив

Від України і Дніпра.

(“Освідчення”)

Тут мій поріг. І перший гріх.

У всеочищення вогонь.

Тут стиглу зірку, як горіх,

Вона взяла з моїх долонь.

Тут джерела мої святі.

І навіть ворон, що оглух

На ветхім дідовім хресті.

Мене віта як добрий дух.

("На полі отчому")



Відлуння заповітів земляків

• Сидоренко Максим, учень 11 класу Драбинівського НВК, 

дослідницька робота “Нові сторінки творчості 

Б.Олійника: поезія кінця ХХ – початку ХХІ ст.”, керівник 

Блик Н.П.

• Мостепан Світлана, учениця 10 класу Старосанжарської 

ЗОШ І-ІІІ ст.імені Оксани Мешко, творча робота “Борис 

Олійник – наш земляк”, керівник Дзюбан Л.О.

• Коваль Анастасія, учениця 8 класу Шедіївської ЗОШ І-ІІ 

ст., творча робота, вірші-нариси “Літа все мчать, а 

душа молодіє”, “Людина, що просто пише”.



Виставка малюнків до творів поета







Зустріч у рідній школі поета







Конкурс стінних газет 

та ілюстрацій до творів 

Б.І.Олійника

Книжкова виставка 

«Коли вже народився ти 

поетом, - за все

відповідай у цім житті»



Літературно-

музична 

композиція 

«Життя прожити –

не поле перейти»



Загальношкільне 

літературне свято

«

“Зачепилівські 

світанки Бориса 

Олійника»



Районний 

конкурс читців 

«Я тут родився восени…»



Полтавщини 

вірному сину

80-річчю Б.Олійника 

присвячується

Збірка 

учнівських 

поезій

смт. Нові Санжари 

2015



На ювілейному творчому 

вечорі поета 

у Національному 

академічному театрі 

опери та балету України 

ім.Т.Г.Шевченка



"А щоб людському роду переводу

Не сталося в баюрах забуття,

Ти слово “Пам’ять” в генетичнім коді

Закарбував.

І тим почав життя."

Б.Олійник

• Без  віршів і без поем Бориса Олійника не можна уявити нашої 
сучасної української поезії. І ми гордимося, що в нас є такий 

поет і велика  людина, що ми народилися і живемо на землі, де 
народився і жив Б.І.Олійник. 


