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ПОЇЗДКА ДО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Києво-Печерська Лавра - одна з найбільших та
найвеличніших православних святинь в
Україні. Заснований в 1051 році, за князя Ярослава Мудрого монахом Антонієм як печерний
монастир, він є унікальним і одним із найбільш
чарівних місць столиці України, це видатна
пам’ятка не тільки слов’янської, але й загальносвітової культури, адже Києво-Печерська лавра
входить до “Списку Всесвітньої Культурної
Спадщини ЮНЕСКО”.
17 жовтня для представників усіх
клубів Академії пенсіонерів, яку
створив і якою опікується Благодійний фонд Костянтина Єфименка,
була організована поїздка до КиєвоПечерської лаври.
Ця паломницька подорож мала
на меті ознайомити з одним із
перших по часу заснування монастирів на території колишньої
Київської Русі. Адже свого часу
Києво-Печервська лавра відіграла
важливу роль у розвитку давньоруської культури, була центром
літописання. Тут перекладалися
на церковно-слов’янську мову і
переписувалися твори іноземних
авторів. У лаврі працювали відомі

літописці Нестор (автор «Повести
временных лет»), Нікон, Сільвестр.
У ХІІІ ст. було складено «КиєвоПечерський патерик» - важливе
джерело історії Києва.
Отець Михаїл (Гаффаров) – священик Білоцерківської єпархії - провів цікаву екскурсію по території
Києво-Печерської лаври, розповівши історію її виникнення, повідавши життєписи монахів, які жили
й працювали в лаврі.
Білоцерківські прочани відвідали
Ближні й Дальні печери, церкву
Різдва Пресвятої Богородиці, Троїцький храм, Хрестовоздвиженську
церкву, Успенський собор та ін.
З великим задоволення слухали

академісти й історію спорудження
у першій половині ХVІІІ ст. Великої
лаврської дзвіниці.
На території лаври поховано багато видатних осіб, зокрема, біля
трапезної - генерального суддю
українського війська В.Кочубея і
полтавського полковника І.Іскру.

Їхні могили також відвідали учасники екскурсії.
Чимало гарних вражень отримали члени Академії пенсіонерів
від подорожі, яка вкотре дала їм
можливість замислитися про сенс
життя, необхідність творити добро
й любити ближнього.

Учасники паломницької подорожі

ЗУСТРІЧ ІЗ АКТОРАМИ ТЕАТРУ
Члени клубів Академії пенсіонерів, якою опікується Благодійний фонд Костянтина Єфименка,
мають змогу щомісяця відвідувати спектаклі
Київського обласного академічного музичнодраматичного театру ім. Саксаганського.
Після перегляду вистав академісти залюбки діляться враженнями
від постановки та гри акторів,
дискутують із приводу проблематики інсценізованого твору,
звертаються з пропозиціями до
фонду подарувати можливість відвідувати нові вистави улюбленого
театру.
Н а п р о х а н н я ч л е н і в к л у бу
«Сузір’я» Академії пенсіонерів 10
жовтня відбулася цікава зустріч із
акторами місцевого театру, заслуженими артистами України Лідією
Дяченко та Анатолієм Бевзом.

У вступному слові директор
Благодійного фонду Олена Ткач зазначила, що за останні роки театр
став для білоцерківців не тільки
центром культури, а в першу чергу своєрідним храмом мистецтва,
адже сьогодні жителі міста добре
знаються на репертуарі театру, відстежують прем’єри, дають власну
оцінку виставам, та головне – з
кожним новим спектаклем справжніх щирих шанувальників місцевої Мельпомени стає все більше
й більше.
Олена Дмитрівна звернулася до

Лідія Дяченко та Анатолій Бевз у клубі “Сузір’я”

Ольга Самусенко у клубі “Чарівна мить”
академістів з пропозицією створити на базі Академії пенсіонерів
власну аматорську театральну
студію, де кожен охочий зможе
проявити свої таланти і здібності.
Звичайно, активні члени клубу
«Сузір’я» відразу підтримали її.
А далі полилися рікою спогади
Лідії Дяченко й Анатолія Бевза,
вони розповідали про своє дитинство, роки становлення й вибору
майбутньої професії, роботу в
театрах Радянського Союзу, а потім
України. Актори з великим задоволенням відповіли на запитання
слухачів, побажали всім присутнім
здоров’я і любові до театрального
мистецтва, а на завершення зустрічі прочитали свої улюблені
гуморески, створивши тим самим
піднесений настрій від спілку-

вання та творчого натхнення, яке
просто-таки випромінювали своєю
щирістю Лідія Олексіївна й Анатолій Максимович.
Не менш бентежною і незабутньою була на початку листопада
зустріч членів клубу «Чарівна
мить» із драматичною актрисою і
вокалісткою Ольгою Самусенко та
артистом оркестру Василем Бортником. Ольга Дмитрівна виконала
свої улюблені пісні, їй залюбки
підспівували всі академісти, а потім тривалими оплесками виказували акторці свою прихильність і
шанування.
Білоцерківський благодійний
фонд Костянтина Єфименка і надалі запрошуватиме акторів театру
на гостину до інших клубів Академії пенсіонерів.

