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ДОВГООЧІКУВАНІ ЗУСТРІЧІ
Члени Академії пенсіонерів  давно очікують на зу-
стріч із тим, хто створив для них дієву організа-
цію, яка допомагає, за їхніми ж словами, поверну-
тися в молодість. Так, чекають люди поважного 
віку на зустріч із засновником Благодійного фонду, 
із Костянтином Олексійовичем Єфименком, аби 
подякувати  за підтримку і поспілкуватися з ним  
як із добрим другом. 

Олена Ткач

І ось упродовж листопада такі зустрі-
чі відбулися в чотирьох осередках Ака-
демії пенсіонерів – клубах «Водограй», 
«Вечірні зорі», «Серпанок» і «Сузір’я». 

Найперше, чим цікавилися акаде-
місти на цих зустрічах, як саме на-
родилася ідея створити в Білій Церкві  
Академію пенсіонерів, що згуртувала 
у своїх рядах близько чотирьох тисяч 
людей поважного віку. З цього приво-
ду Костянтин Олексійович зазначив, 
що українські пенсіонери, які віддали 
своє здоров’я і роки трудового життя 
розбудові міста, заслужили, як міні-
мум,   на увагу й повагу до себе. Поді-
бні клуби з успіхом діють у багатьох 
європейських містах, і хоч, можливо, 
концепція закордонних осередків 

відрізняється від завдань, які ставить 
перед собою фонд, їхні програмові 
положення мають чимало спільно-
го, зокрема пункт про  організацію 
відпочинку, духовного збагачення і 
спілкування з однолітками. 

Білоцерківців літнього віку не зали-
шила  байдужими і  тема  будівництва 
Благодійним фондом храму Святого 
Георгія Побєдоносця на Замковій горі.  
Костянтин  Єфименко з перших вуст 
розповів про хід розкопок, проведе-
них у свій час на місці нинішнього 
будівництва, про особливості спо-
рудження цієї культової споруди як 
сакрального символу Білої Церкви, 
про завершення загальнобудівельних 
робіт та першого етапу так званого 
зовнішнього розпису стін і вхідних 
порталів церкви. 

По-особливому академісти всіх клу-
бів сприйняли інформацію про кон-
цепцію внутрішнього розпису храму, 
де переплітатимуться культові біблій-
ні сюжети з історичними світськими. 
Звичайно, розпис купола включатиме 
зображення Ісуса Христа, а на виході 
віряни  споглядатимуть Святу Трій-
цю. Саме це має додати оптимізму у 
сприйнятті сьогоднішнього непро-
стого життя,  підкреслити й без того  
незламну віру співвітчизників у щас-
ливе завтрашнє  України.

Досвідчені земляки ділилися своїми 
болями і переживаннями щодо май-
бутнього дітей і внуків,  ставили Кос-

тянтину Єфименку чимало запитань, 
які здебільшого стосувалися роботи 
таких надсучасних підприємств, як  
«Трібо» і «Біофарма», його особистим 
баченням подальшого економічного 
розвитку міста і країни,  долею під-
тримки Льодової арени «Білий Барс», 
де і їхні внуки в тому числі займають-
ся фігурним катанням і хокеєм. 

Костянтин Олексійович зі свого боку 
попросив   академістів озвучити за-
уваження або внести свої пропозиції 
щодо поліпшення діяльності  Академії 
пенсіонерів, аби в подальшому жит-
тя в клубах було ще насиченішим і 
цікавішим для цієї вікової категорії 
білоцерківців. Отож озвучені такі 
прохання: відновити роботу гуртків 
комп’ютерної грамотності й обра-
зотворчого мистецтва, продовжити 
організацію  різноманітних екскурсій, 
поїздок та по можливості залучити 
пенсіонерів до перегляду вистав Київ-
ських театрів. На що засновник фонду  
відповів також  пропозицією:  запро-
сити  до Білої Церкви трупу Націо-
нального академічного драматичного 
театру ім. Івана Франка, тоді зберуться  
на їхню виставу в одному залі  члени 
Академії пенсіонерів  і не доведеться 
літнім людям  їхати до столиці. Зви-
чайно, час покаже, як швидко можна 
буде реалізувати задумане... 

Такі теплі,  душевні зустрічі в інших 
клубах ще відбудуться  в грудні 2014 р. 
та лютому 2015 р. (у січні в Академії 
пенсіонерів традиційні  канікули!). 
Отож  кожному клубу   випаде можли-
вість з’ясувати для себе найголовніше: 
як довго ще не закриється Академія 
пенсіонерів? На це Костянтин Єфимен-
ко зазвичай відповідає: «Ваші клуби 
існуватимуть доти, допоки захочете 
збиратися ви самі, бо ж будь-яка 
організація живе не наявністю при-
міщення чи програми, а бажанням 
людей-однодумців творити навколо 
себе особливу атмосферу, де затишно 
й цікаво кожному». 7 стор. 

3 стор. 
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ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

Особливо цікавою ця екскурсія 
була для тих пенсіонерів, які пра-
цювали на заводі 10-15 років тому 
і добре пам’ятають його колишнім 
заводом азбестово-технічних ви-
робів. Які зміни відбулися на під-
приємстві, які нові цехи відкрилися 
– дізнатися хотів кожен. Байдужих, 
повірте, не було...

Святково прибрані столи, запаш-
ний хліб, вишиті рушники, калита, 
рогачі, вареники – все ожило перед 
глядачами, як у давні часи. Господиня 
заходу Світлана Линник ознайомила 
присутніх з історією свята Калити, 
яке щорічно відзначають українці 
13 грудня.

- Галино Станіславівно, які вражен-
ня залишилися від свого ж сольного 
концерту? 

- Я поки не осмислила, що відбуло-
ся. Я вся ще на сцені, ще в концерті. 
Така величезна кількість усмішок і 
любові, зібрана в одній залі, – пере-
повнює мене.

- Як скоро плануєте знову з’явитися 
на сцені?

- Скоро, дуже скоро, але не хочу ні-
чого говорити наперед. Найближчим 
часом готую виступ у Сполучених 
Штатах Америки, а точніше - в одно-
му із них, у Флориді. Там є концерт-
ний хол, де виступають наші вітчиз-
няні виконавці...  

Костянтин Єфименко на гостині у клубі «Вечірні зорі» (куратор Юрій Балас)

Обереги від «Водограю»


