Оксана Яблонська
(письменниця, пластунка)
Оксана Яблонська народилася 6 лютого в м. Ужгород,
проживала там до 15 років, з перервою 3 роки. З 5 років
«будувала» разом з батьками Байкало-Амурську магістраль. Із
15 років перебралася разом з батьками до Львова, де закінчила
середню школу, а згодом і музичне училище імені Людкевича.
2000 року закінчила Львівський національний університет ім.
Івана Франка, здобувши вищу юридичну освіту.
З того часу посилено вчиться у Природи та дітей, організовуючи табори для
дітей та юнацтва. Писати поезію, прозу, статті та пісні почала з дитинства,
продовжувала писати, крокуючи по життю. Поступово твори набули матеріальної
форми: це гімн дитячого фестивалю "Дитячі Мрії", гімн Новацького злету "Сонячні
промінчики", публікація статей у журналі "Пластовий шлях", творів у періодичному
пластовому виданні "Рада Орлиного Вогню", публікації своєї поезії в Інтернеті,
зокрема "Гоголівській Академії" (http://www.gak.com.ua/authors/784).
20 квітня 2014 року побачила світ перша книжечка для батьків та дітей "Золота Серединка", куди ввійшла і перша філософська казочка " Де живе щастя",
яка 2003 року на Крайовому Фестивалі " Зоряний Вітер" (м. Рівне) отримала призове
2-ге місце.
Вийшла заміж, народила двійко дітей - дівчинку Тетянку та парубка Дмитра.
Вже із дітьми " гризла" граніт науки, вивчала юриспруденцію та паралельно
працювала і творила.
Автор видання для дітей «Золота серединка» про справжні таборові пригоди.
Книжечка, яка побачила світ за два дні до Великодня 2014 року – це твір для
батьків та дітей про справжні таборові пригоди, які дійсно відбувалися; вона
трошечки жартівлива, трошечки філософська, трошечки повчальна.
Це перша художня книжечка, у якій розповідається про життя новаків у
незвичних для них умовах, у хатині та наметах, серед чудової природи. Видана
коштом найріднішої людини – мами письменниці – Іванишин Людмили та за
часткової підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина.
У книжці – 124 сторінки, кольорова ламінована обкладинка, справжні
фотографії. Практично кожна сторінка ілюстрована чудовою графікою пластунки художниці Лідочки Чир.

Книжечка «Золота Серединка» багатофункціональна. Її можна читати, гортати,
розглядати, розмальовувати, любити та… використовувати її філософію та
повчальні моменти для батьків. Авторці дуже захотілося поділитися Казкою!
Події у цих дивовижних таборах відбуваються на хуторі села Лагодів поблизу
Львова, серед лісу, серед чудової незайманої природи Лагідних Карпат. Саме так
іменують цей край місцеві жителі! А назва книжечки – «Золота Серединка», як ви
вже, мабуть, здогадалися, завдячує місцю, де проводилися дитячо-казкові,
оздоровчо-відпочинкові незабутні пластові табори. Можливо, золотою серединкою є
здобування щастя для інших? Здобування його у такий спосіб, щоб усім і усюди
було добре від діяльності - і дітям, і дорослим, і природі довкола.
Презентуючи свою книгу, письменниця займається улюбленою справою –
мандрує. Мандрує містами України, де у сонячних хусточках її зустрічають діти новаки, а також їх мами і татка, бабусі та дідусі, виховники та виховниці, знайомі та
незнайомі люди. Письменниця вже побувала у Чернівцях, Надвірній, ІваноФранківську, Тернополі, Києві, Рівному та у Миколаєві.
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