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Друк: 
ТОВ “Укрполіграфмедіа“
м. Київ, вул. Фрунзе, 104 А

У Біблії є такі слова: «От избытка 
сердца говорят уста».  Наші серця 
переповнені вдячністю Костянти-
ну Олексійовичу Єфименку і колек-
тиву його Благодійного фонду. Це 
дійсно благодать,  яку ми отри-
муємо від цієї організації, від цих 
людей, які випромінюють стільки 
тепла і любові до нас, пенсіонерів.

 Так, зараз дуже тяжкий час, і 
ми, мами і бабусі, важко пережи-
ваємо новини про те, що гинуть 
молоді люди за нашу Україну. 
Болять наші серця. Але, дякуючи 
Костянтину Олексійовичу,  ми 
зустрічаємося, спілкуємося, за-
спокоюємо одне одного, навіть 
співаємо пісні. Ми всі маємо та-
ланти, які «заморозили»,  ідучи 
на пенсію. Але,  дякуючи Академії 
пенсіонерів,  наші серця розтанули 
від тепла, яке нам дарує фонд,  а 
наші таланти виявляємо в гурт-
ках, які організовуємо й проводимо 
власними силами, але за підтрим-
ки фонду.

Якщо сказати правду, то не всі 
пенсіонери отримують турботу  
від своїх дітей і внуків таку, як ми 
отримуємо  від Костянтина Олек-
сійовича і його колективу.

 Спасибі Вам за Вашу синівську  і 
дочірню турботу – Ви нам додаєте 
роки життя. Нехай Бог благосло-
вить Вас, Костянтине Олексійови-
чу, Ваших батьків, Ваш колектив. 
Ми низько кланяємося Вам. 

Колектив клубу «Золота осінь»

ЗЕЛЕНЕ СУКНО, КУЛІ, КИЇ, ЛУЗИ…
І, звичайно, неймовірні враження, емоції, хвилю-
вання… 
 Цього року, зокрема напередодні Дня Збройних сил 
України,  за підтримки місцевого більярдного клу-
бу (голова Володимир Титаренко), відділу фізичної 
культури та спорту (начальник Валерій Матвієць) 
вдалося вперше організувати змагання з більярду 
для членів Академії пенсіонерів. 

ЗНАЙОМСТВО ІЗ «ПОВОДИРЕМ»

Софія Суслова, 
клуб «Пролісок»:

- Приголомшена, 
вражена, фільм за-
надто складний, 
серйозний, глибо -
кий, повчальний і 
патріотичний. Про 
голодомор і репресії 

треба розповідати дітям і внукам, 
щоб вони цінували шматок хліба і 
життя.

Валентина Ко -
тенко, клуб «Водо-
грай»:

- Фільм викликає 
неймовірні  вра -
ження, навіть не 
віриться, що такі 
сторінки були в на-
шій, без того драматичній україн-
ській історії. Багато людей свято ві-
рило в те, що вони будують найкращу 
в світі державу, і ніхто, на жаль, не 
здогадувався, що поряд відбувалися 
такі страшні події. Вражає гра ак-
торів, особливо хлопчика, вражають 
правдиві й переконливі кадри. Треба 
зробити все, щоб подібне наші внуки 
і правнуки ніколи не пережили.

Таскіра Максюта, 
клуб «Усмішка»:

- Дуже вражена, без 
сліз не можна диви-
тися цю стрічку. На 
жаль, історія Украї-
ни повторюється… З 
того часу, як ця земля 

стала називатися Україною, на неї 
посягають всі, як на ласий шматок. 
Не розумію, кому вона заважає? Та-
кий народ, така неймовірно квітуча 
земля, зігріта Богом, а жити на ній 

було і є дуже тяжко. Про це власне і 
розповідається в цьому шедеврі укра-
їнського кіномистецтва.

Іван Бондарчук, 
клуб «Промінь на-
дії»:

- Такого впливу на 
власний емоційний 
простір не очікував, 
захоплений, навіть 
не думав, що таке 
можна екранізувати. Та ми ж пере-
жили все це, увесь час цю Україну гно-
били. Менш ніж за 100 років – дежавю: 
на Донбасі розбиті будинки, знищені 
храми, лежать вбиті люди. А мені 
як підступив комок під горло, так і 
не відпускає, бо я на власні очі бачив 
масові розстріли людей у рідному селі 
в 1941році… Творцям фільму треба 
низенько вклонитися. 

***
Сучасна українська кіноіндустрія, 

на жаль, рідко пропонує  своєму гля-
дачеві хороший кадр, але є перлини, 
які вселяють надію на її відродження.  
Так режисер Олесь Санін подарував 
цього року шанувальникам кіно  
масштабну роботу під назвою «Пово-
дир, або Квіти мають очі», праця над 
якою тривала довгих  8 років. 

Олесь Санін торкнувся у своєму 
фільмі однієї з трагічних сторінок 
української історії, яку справді «не-
можливо читати без брому» – масо-
ві репресії та винищення проявів 
української культури в 30-х роках 
минулого століття. В основу сюжету 
покладено  найстрашніше та на-
ймасовіше знищення кобзарів, яких  
здавна називали «українськими 
Гомерами».  Це вони були очима 
душі народу, а в складні часи історії 

4 грудня представники клубів Академії пенсіонерів 
переглянули в кінотеатрі ім. Довженка новий укра-
їнський фільм «Поводир».

Спочатку захід планувався виключно 
для представників сильної половини, 
проте в ньому залюбки взяли участь і 
жінки-академістки. 

Отож після проведення реєстрації та 
жеребкування охочі спробувати свої 
сили в цьому неординарному випробу-
ванні приступили до натхненної бороть-
би. Тут, звичайно,  доречно зазначити, що 
одна партія гри в більярд примушує учас-
ника проходити навколо стола  близько 

Справжнє українське кіно  
не залишило байдужим жодного академіста

1,5 кілометра. А наші академісти провели 
від 4 до 6 партій кожен. Отож загальну 
відстань, пройдену ними, рахуйте самі! 

 Не минуло  й години, як були визначені 
переможці серед жінок: третє і друге міс-
ця дісталися одноклубницям із осередку 
«Промінь надії» відповідно Тетяні Роз-
орі та Євгенії Престенській. А перемогу 
здобула представниця клубу «Діамант»  
Людмила   Тарасевич. Вітаємо!

А ось прізвища найкращих серед чоло-

віків довелося чекати більше чотирьох 
годин. Четвертим став Василь Рясов, тре-
тє місце виборов Йосип Фелдеші, срібна 
медаль дісталася Сергієві Ліпському. І 
всі вони з клубу «Серпанок». А перемігу 
здобув  представник клубу «Берегиня» 
Аркадій    Шалабай, який упродовж 50 
років свого життя захоплений грою в 
більярд, постійно тренується, тому нео-
дноразово виборював призові місця на 
змаганнях різних рівнів. Як виявилося, 
не знайшлося Аркадію Петровичу кра-
щих і серед академістів, хоча, як зізнався 
він сам, гідних суперників було чимало.  

... Більярд – це і відпочинок, і розвага: 
гра вже з перших ударів києм  знімає 
нервову напругу, гравець майже по-
вністю відволікається від повсякденних 
дрібниць і віддається захоплюючому 
змаганню. Крім того,  більярд врівнова-
жує емоції й виробляє ряд якостей, необ-
хідних людині в житті: учить вигравати, 
мобілізуючи  всю силу волі,  долати опір 
суперника; одночасно вчить і програва-
ти, не впадаючи в паніку або відчай та 
не втрачаючи віри в себе.

Справді так, бо  учасники цих змагань 
пропонують зробити їх щорічними, 
популяризуючи цей вид спорту та роз-
ширюючи коло його шанувальників в 
Академії пенсіонерів. 

сприяли пробудженню національної 
свідомості, тому їх і намагалися зни-
щити, зібравши на  всесоюзний з’їзд 
кобзарів і лірників у Харкові 1934-го 
року, який закінчився кривавою роз-
правою та вбивствами.

... Прямуючи в Україну, яка в 30-
ті роки переживала не найкращі 
часи, американець Майкл Шемрок 
був повен надій і планів. Інженер за 
фахом, він думав, що буде корисним 
у створенні соціалістичної держави 
майбутнього, у чому йому допомага-
тиме син Пітер. Однак американець 
помирає, отримавши перед цим се-
кретні папери про репресії в країні, 
які  планують застосувати до укра-
їнського народу. Заборонені папери 
опиняються  в книзі Пітера, тому 
10-річному хлопчикові доводиться 
рятуватися втечею від переслідува-
чів, що в подальшому приводить 
його до сліпого кобзаря Івана Кочер-
ги. Музикант приймає нового друга 
як поводиря і намагається вберегти 
від усіх тих жахливих речей, що від-
буваються навколо них.

Цікаво було побачити на екрані 

відому українську джазову співачку 
Джамалу, яка зіграла у фільмі Ольгу 
Левицьку – вокалістку Харківського 
театру ім. Леся Курбаса. Окрім Джама-
ли, у стрічці знімалися письменники 
Сергій Жадан та Олександр Ірванець 
(до речі, один зі  сценаристів),  банду-
рист Тарас Компаніченко, відомий 
дзюдоїст, учасник параолімпіади Ігор 
Засядкевич.

Щодо Пітера Шерлока, якого зіграв 
талановитий хлопчик з українським 
корінням Антон Святослав Грін, то 
режисер знайшов його в останній 
момент в США.  А він (от тобі й на!) 
виявився правнуком львівського 
дисидента ОУНівця Михайла Сороки, 
який 34 роки був в’язнем радянських 
таборів. Спочатку А. Грін розмовляв 
із потрібним режисеру американ-
ським акцентом, а вже по закін-
ченню зйомок, через спілкування з 
колегами, почав його втрачати. 

Головна роль дісталася відомому 
українському актору театру та кіно 
Станіславу Боклану, який геніально 
та реалістично зіграв сліпого кобзаря 
Івана Кочергу.

Учасники та переможці змагань із більярду

Хоч і вперше - але  
впевнено до перемоги!


