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ДВА ФОТО – ОДНА ІСТОРІЯ...
Друг…Подруга…Друзі…Який зміст ми вкладаємо в 
ці слова? Над цим час від часу замислюється ко-
жен. Бо  якщо в людини є надійні друзі, то це дуже 
впливає на те, наскільки комфортно, впевнено 
почувається вона  в житті.

Світлана Починок, 
координатор клубу «Чорнобривці»

Дружба – це близькі стосунки, 
які ґрунтуються  на взаємоповазі, 
внутрішньому чутті, довірі. Це і є 

основними умовами дружби, для 
якої важливі такі спільні моральні 
цінності, як щирість, відвертість, 
уміння вислухати, проявити ін-
терес до справ іншого, готовність 
прийти на допомогу, уміння ви-
знавати свої помилки, прийняти 
пораду, зберігати секрети.

Справжня дружба базується на 
вмінні віддавати, а не одержувати. 
Народження такої дружби - довгий 
і складний процес.

У далекому 1964 році ми,  моло-
ді, самовпевнені, сповнені мрій, 
з’їхалися з різних куточків України, 
щоб вступити до  Ржищівського 
педагогічного училища. І ось ми 
вже студенти І курсу: Людмила, дві 
Валентини, Євгенія і я – Світлана. 
Як же хороше нам було жити в 
одній кімнаті! Спільні теми, мрії, 
бажання об’єднували нас. Походи, 
екскурсії, подорожі, катання на 
ковзанах, дискотеки – всюди разом. 
І ось це фото на пам’ять. Нам було 
тут по 19 років.

Випуск.  На заклик комсомолу чет-
веро із нас, крім Люди (вона вийшла 

заміж), відправилися працювати до 
далекого Узбекистану. Учителювали 
в школах м. Кунграду. У класах - діти 
різних національностей: узбеки, 
татари, каракалпаки, корейці… Від-
разу після першого року роботи в цій 
екзотичній, цікавій своїми традиці-
ями країні вступили на навчання до 
Нукуського національного універси-
тету. Стиль життя в цій країні своє-
рідний, особливий, цікавий. Все це 
оживає в пам’яті. З друзями, які там 
залишилися, спілкуємося тепер по 
скайпу. Бо ми з часом повернулись в 
Україну, крім Валі О., яка закохалася 
в азербайджанця, що працював на 
прокладенні газопроводу «Бухара-
Урал», та, одружившись із нею, повіз 
її в свою країну, яку вона полюбила, 
і прославляє у своїх віршах.

І хоч доля нас розкидала по світу, 
ми знаходимо час для спілкування 
та підтримки одна одної . Бо, як відо-
мо, річ краща нова, а дружба - стара.

Минуло 47 років з моменту тієї 
пам’ятної фотографії, де ми  - молоді 
та красиві. А під час цієї  зустрічі, 
коли  нам було про що поговорити, 
адже ми вже бабусі, у кожної з нас 
по двоє-троє внуків, ми одностайно 
вирішили зайти в фотоательє і сфо-
тографуватись, як і тоді, схилившись 
одина до одногої. І вирішили: ми ще 
повні сил та мрій, тож будемо праг-
нути втілити їх у життя.

Згадаймо юності літа.
А де ж, подружки, ваші коси?
Де ваші талії осині,
Дзвінкий сріблястий сміх?
У зачісках вже срібло є у всіх.
Ми сплетемо руки, друзі юності.
І вдячно скажем долі ми разом:
Дай нам Бог любові,  сили, 

здоров’я
І за нас піднімем келих з вином.
P.S. Між цими двома світлина-

ми - відстань у 47 років людського 
життя під знаком вірної дружби!

СТЕЖКАМИ МАЛЬОВНИЧОЇ КИЇВЩИНИ
На берегах Раставиці в селі Буки Сквирського ра-
йону розташований комплекс приватних будівель 
родини Суслових, а також грандіозний храмовий 
комплекс, який був закладений у 2000 році на ко-
шти сквирського підприємця Івана Суслова за про-
ектом архітектора Юрія Бабича.

Домінантою комплексу є церква Свя-
того Євгенія Великомученика з п’ятьма 
позолоченими банями. При будівни-
цтві храму були поєднані історичні 
канони української архітектури із 
сучасними архітектурними формами. 

До храмового комплексу входять ка-
плиці Святих Миколи та Олександра, 
а також дзвіниця Св. Данила. Саме ці 
святі вибрані не випадково: напри-
клад, дзвонова присвячена Данилу 
Прокоповичу Кучмі, батькові другого 
Президента України. Як з’ясувалося, 
у свій час на президентському літаку 
(саме тоді зробити це в інший спосіб 
було просто неможливо!) привозили 

ліки із Німеччини для хворого сина 
Івана Суслова, який потім дав слово, 
що обов’язково увіковічить ім’я бать-
ка, який виховав такого не байдужого 
до чужої біди сина.

Щоб потрапити до комплексу, треба 
переїхати дамбу, через яку перелива-
ється вода - спеціально для того, аби 
гості не завозили на колесах бруд 
на територію. Також на території 
знаходяться міні-зоопарк (у ньому 
проживають чотири ведмеді, лев, 
страуси, косулі, вівці, фазани тощо), 
загата з річковою рибою, фонтани і 
скульптури. Весь комплекс побудова-
ний за кошти досить відомої в районі 

агропромислової корпорації «Сквира».
У 2007 році храмовому комплексу в 

Буках була присуджена Державна пре-
мія в царині архітектури.  У 2008 році 
Національний банк України випустив 
ювілейну срібну монету номіналом 10 
гривень, на якій зображено храм Св. 
Євгенія в Буках. У 2011 році на площі 
перед церквою був відкритий фонтан 
Дружби народів, який раніше стояв на 
майдані Незалежності в Києві.

Усе це відкривають щоразу для себе 
члени Академії пенсіонерів, коли їдуть 
дружною командою на екскурсію до 
знаного вже на Київщині і далеко за 
її межами дендропарку в селі Буки. 19 
липня відвідали його й залишили в 
пам’яті незабутні спогади члени двох 
клубів, що діють по сусідству на За-
лізничному селищі, – «Надія» та «Про-
лісок» (куратори відповідно Сергій 
Завадко та Марія Єфіменко).

Треба сказати, що екскурсії у 
весняно-літній період є досить попу-
лярними серед членів усіх 32 клубів 
Академії пенсіонерів. І хоч переважно 
екскурсійні автобуси, які замовляє 
Благодійний фонд для академістів,  

мандрують лише дорогами  рідної 
нам усім Київщини, проте вражень, 
позитивних емоцій і незабутніх спо-
гадів вони привозять дуже багато. А 
планують пенсіонери клубні поїздки 
найчастіше до Києва, у Володарський 
край, до села Буки, у місто Умань, до 
Переяслава-Хмельницького тощо. І 
незважаючи на канікулярний час, усі 
заплановані мандрівки  відбулися!

 А через декілька тижнів Академія 
пенсіонерів знову заживе своїм ак-
тивним життям, готуючись до нових 
зустрічей, конкурсів та поїздок.

Поблизу храму 
Св. Євгенія в с. Буки 

Сергій Завадко з милими академістками клубів «Надія» і «Пролісок» 

Ну просто казка навкруги!..

1964 рік...

... через 47 років


