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ЦІЙ СВІТЛИНІ, надрукованій у ра-
йонці,  вже чотири з половиною десяти-
ліття. На ній зафіксований той момент, 
коли члени школи юнкорів, що діяла 
при райцентрівській десятирічці, пра-
цюють над черговим випуском стіннів-
ки „Юний журналіст”. Очолював юнко-
рівську школу учитель, наш позаштат-
ний кореспондент Василь Скоромець. 

А стінгазету редагував юнкор районки 
Микола Гайдай. До речі, він довго під-
тримував тісний зв’язок з райгазетою, 
у ній певний час працював кореспон-
дентом і пізніше опікувався місцевими  
засобами масової інформації.

А на строкатій скатертині його жит-
тя були і робота на ГПЗ очільником різ-
них відділів, заступником директора 

підприємства. Був він і головою РДА, 
потім працював заступником генди-
ректора СТОВ „Дружба-Нова”. Нині 
очолює аграрну компанію „ІСТ АГРО”. 
І всі ті роки намагався підтримувати 
зв’язок з газетою. «Була в мене мрія 
стати журналістом, та склалося інак-
ше. Але ні про що не жалкую, бо до 
журналістики пряме чи опосередко-
ване відношення мав завжди - гово-
рить М.В. Гайдай. - Зрештою, і біль-
шість слухачів  школи не стали праців-
никами ЗМІ, однак зв`язок з газетою в 
чомусь їм згодився по життю, і ті ро-
ки вони згадують з теплотою і вдячні-
стю, що їх прилучали до корисної і ці-
кавої справи”.

Школу юнкорів у ті роки відвідува-
ли більше десятка школярів. Тут вони 
опановували секрети журналістського 
фаху, готували матеріали не тільки в 
районну газету, а й до тодішніх респу-
бліканської та обласної молодіжних. 
Окремим слухачам школа допомогла 
стати професійними журналістами.

У гурті юнкорів, закарбованих 
на знімку (зліва направо) Тетяна 
Мартиненко (на жаль, покійна), 
Людмила Кальбус, яка, отримавши 
освіту технолога, трудилася  в систе-
мі харчової промисловості, Валентина 
Мозгова, котра певний час працюва-
ла в нашій газеті, а потім у одному з 
періодичних видань Черкас, Наталія 
Панченко – нині педагог, завуч мо-
лодших класів в райцентрівській гім-
назії, Валентина Даценко – знайшла 
себе в системі легкої промисловос-
ті на одному з підприємств обласного 
центру, Світлана Кликова, яка мешкає 
за межами України.

і пройшов його, як подобає. 
Чудова людина і майстер на всі 
руки, Іван Романович був шано-
ваним у трудових колективах дру-
карні й редакції райгазети, і з-по-
між земляків. А він корінний варви-
нець. Народився у селянській ро-
дині. Змалку любив науку, отож 
пішов у тодішню церковно-при-
ходську школу. Опісля, як і його 
батьки-хлібороби, працював в од-
ному з райцентрівських колгоспів.

Ішли 30-ті роки минулого сто-
річчя. „Непрості й навіть небез-
печні то були часи, - говорив мені 
дідусь. – Та жили ми й працювали 
дружно, вірили, що стане краще”. 
Любив техніку, перейняв від та-
та-мами любов до праці, а голов-
не, був чесним, добрим і справед-
ливим. Це відчувала і я, бо все ди-
тинство провела поряд з дідусем. 
Мама була на комсомольській ро-
боті, постійно в клопотах, то діду-
сь відводив мене до дитсадка й 
забирав з нього, а вже пізно вве-
чері мама за мною приїздила ве-
лосипедом.

Судячи з розповіді дідуся, під-
готовка до роботи районної газети 
розпочалася ще в 1931 р.: збира-
ли шрифти, обладнання для дру-
карні.

„Мені запропонували стати 
друкарем, - пригадував дідусь. – 
Я брав участь у створенні її мате-
ріально-технічної бази. Починав 
учнем друкаря, пізніше друкував 
райгазету самостійно. Перед при-
ходом німців у Варву разом з ко-
легою Анастасією Костіною захо-
вали друкарський станок і шрифти 
під купою кам’яного вугілля. Але 
мене хтось видав, - розповідав 
він. – Поліцією був заарештова-
ний. Від розстрілу врятувало пов-
стання у Прилуцькій тюрмі. Звідти 
я пішов у партизани, а з приходом 
восени 1943 р. наших військ вою-
вав на фронті. Після тяжкого по-
ранення тривалий час лікувався 
в госпіталі і був комісований. Як 
звільнили Варву, повернувся до-
дому і знову продовжив роботу 
друкарем у друкарні й був призна-
чений за сумісництвом завідува-
чем. Знову відроджували матері-
альну базу, вишукували шрифти, 
обладнання”.

Звичайно, з часом покращува-
лося оснащення друкарні – з’яви-
лися лінотипи, нові друкарські ма-
шини. Дідусь залюбки освоював 
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мер у півтора рочки від за-
палення легень, опісля – 
Віктор та Михайло і най-
менша – Віра. Живими 
лишилися найстарша 
Оксана і найменша Віра. 
Дідусь і бабуся виховали 
своїх дітей роботящими, 
чесними, допомогли здо-
бути освіту.

Зі мною панькався з 
самого дня народження: 
балував, пригощав усіля-
кими смаколиками. Бо бу-
ла першою внукою. Хоча  
не любив, аби його звали 
дідусем. „Я ще парень”, - 
жартував вряди-годи.

Любив подорожувати. 
До доньки Ніни, яка меш-
кала в Казахстані, їздив чи 
не щороку, долаючи від-
стань у 4,5 тис. км. Навіть 
повіз туди для садіння 
вишні, яблуні, кущі ма-

лини, смородини. І вони прийня-
лися, плодоносили. Тьотя навіть 
баночку варення прислала посил-
кою і написала, що воно з варвин-
ської малини. І біля хати, яку з ба-
бусею збудували на „Зарічці”, по-
садив гарний сад. Чимале хазяй-
ство тримала родина. Дуже любив 
дідусь життя, людей, роботу, дру-
зів, був веселим, дотепним.

Але роки, війна, а особливо ро-
бота, пов’язана зі свинцем, зроби-
ли свою чорну справу. Адже пра-

ся, але ще його не отримала. На 
жаль, не збулася дідусева мрія. Я 
вже приїхала на його похорон.

Ось така історія життя цього 
чудового чоловіка, турботливого 
батька, дідуся, справжнього патрі-
ота друкарського ремесла, живої 
історії нашої місцевої преси. Хто 

знав Івана Романовича, згадайте 
його у ці ювілейні для газети дні. 
Адже для того, аби вона жила, він 
зробив немало. Нехай ваше тепле 
слово буде світлим спомином про 
нього. Він заслуговує на це.

На знімках: І.Р. ЦОПА; Іван 
Романович (у нижньому ря-
ду справа) у сімейному колі: 
дочка Ніна, син Михайло, доч-
ка Оксана, дружина Поліна 
Мефодіївна і дочка Віра, 1956 
р.; Іван Романович і Поліна 
Мефодіївна у колі рідних, дітей 
та онуків, 1979 р.

нову техніку. Адже, як мовиться, 
хапав науку на льоту. Взагалі, був 
майстром на всі руки: склив вік-
на, плів тини, розбирався в техні-
ці, був гарним колієм поросят, лю-
бив сад, риболовлю...

Одружився дідусь з бабусею 
Поліною в 1934 р. і до останньо-
го дня свого життя прожив з нею 
у любові, злагоді, взаємопова-
зі. Сім’я в них була чимала: най-
старша – Оксана, моя мама, по-
тім – тьотя Ніна, дядьо Толя по-

ці віддавав бага-
то часу, хоч бу-
ла вона не про-
стою, умови шкід-
ливо впливали на 
здоров’я, техніка 
примітивна – дру-
карський станок 
„Тігелька”, на яко-
му друкував ра-
йонку цілу ніч, хоч 
наклад був яки-
хось 400-500 при-
мірників. Він „за-
робив” собі про-
фесійне захворю-
вання – астму, і 1 
травня 1980-го ро-
ку дідуся нестало. 
А так хотів потри-
мати в руках мо-
го диплома еконо-
міста. Я вже прак-
тично захистила-
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„Народжується газета”. Так 
була озаглавлена кореспонден-
ція, видрукована в районці за 7 
січня 1982 р. Про що в ній ішлося 
- зрозуміло вже із заголовка цьо-
го матеріалу. Називалася низка 
прізвищ як наших активістів, з чи-
єї подачі, в основному, власне й 
робилася газета, так і тих, хто її 
верстав, друкував, подавав у світ. 
З-поміж них імена, зокрема, Ганни 
Козачок та Людмили Даниленко. 
Перша працювала складальни-
цею (метранпажем) у складаль-
ному цеху райдрукарні, верста-
ючи газетні полоси, а друга нашу 
районку разом з напарницею дру-
кувала. 

Ганна Михайлівна опановува-
ти справу почала на початку 1960-
их років, пройшовши нелегкий 
шлях від учениці до висококвалі-
фікованого спеціаліста. Вчилася 
у більш досвідчених колег, вчила 
молодих робітників. Працювала 
разом з Вірою Калініченко, Ольгою 
Уродою, Марією Солохою і ін.

Коли метранпажі закінчува-
ли „чаклувати” над сторінками, їх 
роботу приймали друкарі. І серед 
них – тоді ще зовсім молоденька 
Людмила Даниленко, випускниця 
Харківського поліграфічного учи-
лища. На той час її робочий стаж 
складав уже 8 років. А загалом, 
Людмила Іллівна роботі в друкар-
ні віддала близько трьох з поло-
виною десятків літ. Вона за цей 
час освоїла не тільки друкарську 
операцію, а й складальну, а та-
кож верстку, різальну, зшивальну 
справи. Її учнями стали Галина 
Шавро, Галина Парфьонова.

Добрим словом Людмила 
Іллівна згадує своїх колег Ольгу 
Остапенко, Галину Карпусь, 
Валентину Дмитренко, Ольгу 
Бицак. До речі, багато колишніх 
друкарських фахівців були родом 
з Озерян.

Готували газету, „зодягаючи” 
її сторінки в метал, лінотипісти 
Ганна Доля, Валентина Бабенко, 
Галина Баглай, Тетяна Бородай і 
ін.

А перший відтиск сторінок ви-
читувала коректор Лідія Галушка, 
яка є теж на знімку згаданої корес-
понденції. Прийшла вона в газету 
теж зовсім юною і віддала їй май-
же чотири десятиліття свого жит-
тя.

Минали роки, мінялася газет-
на справа. На зміну дідівським 
лінотипам і друкарським маши-
нам прийшли комп’ютери, су-
часна друкарська техніка. Пішли 
на заслужений відпочинок і ті, 
хто в минулому столітті й на по-
чатку нинішнього робили район-
ку. Мешкають у Варві й Ганна 
Козачок, Людмила Даниленко та 
Лідія Лозицька. Звичайно, у кож-
ної з них свої заняття: одні пора-
ються по господарству, інші крім 
цього, віддають немало часу, ви-
ховуючи внуків. Але не забувають 
ті роки, коли робили газету, яку не-
рідко закінчували готувати під ра-
нок, а друкарі приступали до ро-
боти негайно, щоб районка вчас-
но потрапила на пошту й пішла до 
читача.

Адже газета немислима без 
того, для кого, власне, вона й ро-
биться. Читач – то і є найточніший 
барометр, який швидко реагує на 
публікації, „самопочуття” газети. 
Тому велика вдячність тим, хто 
підтримує районку, живе її жит-
тям – її радощами й бідами, її до-
сягненнями й невдачами.

В. НАГОРНИЙ

Мабуть, небага-
то знайдеться на 
Вар винщині таких, 
хто, як Лідія Ягова, 
кот ру ви бачите на 
цій світлині, з рай-
газетою по життю 
крокує ось уже пів-
століття. Це, як ак-
тивний дописувач 
районки, свого часу 
– позаштатний ко-
респондент, працю-
ючи в Антонівській 
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вона ще й ровесниця нашої га-
зети. 10 січня у неї був день на-
родження.

Багато читачів знають Л.І. 
Ягову по її газетних публікаціях, 
де вона розповідала про своїх 
земляків – відомих хліборобів се-
ла, тваринників, учителів, культ-
армійців. А вже в останні роки, як 
перебралася на місцепроживан-

школі, а потім у місцевій сіль-
госпартілі, де була також ре-
дактором колгоспної стінівки. А 
загалом, Лідія Іллівна читач газе-
ти, як вона колись писала у сво-
їх спогадах, ще зі шкільної парти, 
тобто років із сімдесят. До того ж, 

ня в Гнідинці, 
Лідія Іллівна 

цікаво описува ла різ-
ні історичні події села, 
де минули її моло-
ді роки, зрілість, де 
застала зима жит-
тя. Порушувала на 
шпальтах районки і 
сучасні теми, втруча-
лася у нинішні життє-
ві проблеми сільчан, 
намагалася пояснити 
причини тих чи інших 
негараздів тощо.

Так що сьогод-
нішнє свято районки, це і свято 
Лідії Іллівни – нашого давнього 
й щи рого друга. Також сердеч-
не вітання з вашими іменинами. 
Нехай Вам здоровиться, щастить 
у всьому, доля дарує світлі дні, 
гарні спогади і світле прийдешнє.

Äðóç³  ãàçåòèÄðóç³  ãàçåòè

Івана Романовича Цопу, кот рого ви бачите 
на знімках, наданих редакції із сімейного архіву 
його внучкою Валентиною Прудь, у Варві люди 
старшого покоління знають добре. Особливо у 
сфері журналістсько-друкарської роботи. Адже 
в райдрукарні він пропрацював трохи не 40 літ. 
Людина порядна, чесна, толерантна, гарний 
фахівець, Іван Романович залишив у людській 

пам’яті добрий слід, а в газетярів і поготів. І.Р. 
Цопа стояв біля витоків історії районної газе-
ти: був її першим друкарем і в подальшому да-
вав людям друковану продукцію високої якості.

Про свого дідуся розповідає Валентина 
Петрівна, донька старшої дочки Івана Рома-
новича Оксани.

 4   ¹ 2                   Ñëîâî Âàðâèíùèíè           14 ñ³÷íÿ  2017 ðîêó  4 4   ¹ 2                   Ñëîâî Âàðâèíùèíè           14 ñ³÷íÿ  2017 ðîêó  4



 5   ¹ 2                      Ñëîâî Âàðâèíùèíè         14 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó  55   ¹ 2                      Ñëîâî Âàðâèíùèíè         14 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó  5

Â³äãîì³í ñâÿòà

Вілен Федосович ПЄШКОВ, ре-
дактор газети:

„...На відміну від людей, газета не 
старіє. Кожний номер її - то звіт про 
події сьогодення. То мить життя, що 
пройшла крізь серце і душу журналіс-
та. Радий, що нинішній колектив гід-
но продовжує славні традиції - писати 
для людей і про людей. Нехай вам ща-
стить, шановні колеги! Нехай не слаб-
не сила вашого слова.

За роки роботи довелося зустрічати-
ся із багатьма, хто добре розумів орга-
нізаторську і виховну роль газети. З ни-
ми було легко і приємно співпрацювати.

Розповідь моя про жінку-керівни-
ка, чудового організатора колгоспно-
го виробництва Наталію Федорівну 
Ушакову. На відміну від деяких ниніш-
ніх народних обранців слово у неї не 
розходилося із ділом.

Пам'ятаю один із її дзвінків у ре-
дакцію. Беру слухавку, відрекомендо-
вуюсь і чую у відповідь:

- Це Ушакова. У мене до вас про-
хання.

-  Яке? - запитую.
-  Справа в тім, що пропадає одна 

хороша людина...
Виявилося, почав частенько за-

глядати в чарку один із керівників ви-
робничого підрозділу. До цього був 
він на хорошому рахунку, користував-
ся авторитетом у місцевому колгос-
пі «Червона зірка». За господарську 
кмітливість шанували його сільчани.

На прохання голови у газеті опу-
блікували критичний матеріал.

Минуло десь півроку, і ця розмова 
почала забуватися. Згадав про неї, ко-
ли у редакційних справах знову побу-
вав у Гнідинцях. Село газифікувало-
ся, будувалося житло, зміцнювалася 
матеріально-технічна база господар-
ства. У цьому рука об руку працювали 
і правління колгоспу, і сільська рада. 
Тож було про що розповідати в газеті.

-  А як же той керівник? - запитую. 
-Мабуть, розрахували?

-  Ні. Працює і досі. Спасибі газеті, 
допомогло... - Почув у відповідь.

Скажу, оте «спасибі» було для ме-
не важливішим, значимішим за будь-
яку офіційну нагороду.”

Лідія Іванівна ПЕТРЕНКО, за-
ступник редактора:

„...Що ж пригадується мені на-
передодні 80-річного ювілею район-
ки? Ні, в першу чергу, хто? Звичайно, 
це старші колеги. Першим редакто-
ром, котрий учив мене азів газетяр-
ської справи (та хіба тільки мене!) був 
Олег Могилевець. Це під його керів-
ництвом у 1967 році після тимчасової 
перерви відновлювався у Варві ви-
пуск „Радянського життя”. Дещо стар-
ший за нас, 20-ти-30-тирічних, Олег 
Федорович, до того ж, уже мав журна-
лістський досвід. А от на редакторській 
стезі сам був початківцем. Може, тому 
віддавався роботі сповна і, закономір-
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мертвих. В Бога – усі живі”.
...Роки роботи в газеті промайну-

ли швидко: немов у ті двері щойно за-
йшла, а в оті тут же вийшла. Хоча між 
тими дверима стільки всього було... А 
подумаєш і згадується більше приєм-
ного – буряки, кукурудза, які виїздили 
сапувати в колгоспи за рознарядкою 
райкому, сінозаготівля, каша або юш-
ка, імпровізований стіл десь „під груш-
кою...” Всі ми тоді були енергійними, не-
посидючими, а головне – молодими, 
як і сама газета. Адже вона, побував-
ши через недолугу територіальну ре-
форму у стані „клінічної смерті”, щой-
но з неї вийшла. Повертали ми нашу 
районку до життя спільно. Працювали 
у гурті з більш досвідченими газе-
тярами Лідією Петренко, Віленом 
Пєшковим, Олександром Хряпою 
і  колеги, які прийшли невдовзі, Лідія 
Лозицька, Ніна Калібовець, Людмила 
Чаленко, Валентина Телух  і ін. Це був 
кістяк колективу, очолюваного Олегом 
Федоровичем. Бо хтось приходив і зно-
ву кудись вибував, а вони лишалися, 
щоб і далі нести своє слово людям.”

Марія Микитівна КАЧАЄВА, го-
лова райради ветеранів, колишній 
кореспондент районного радіомов-
лення:

„Вважаю, що не помилюся у своєму 
твердженні: варвинці, особливо люди 
старшого покоління, люблять районку, 
хочуть її читати. Щоправда, не завжди 
мають гроші, аби передплатити. Знаю 
людей, хто, навіть мешкаючи за межа-
ми району, цікавляться нею.

Звичайно, дехто каже, мовляв, 
у районці немає для них цікавинок. 
Таким пораджу: а ви самі напишіть до 
газети, поруште проблему, яка хвилює 
вас або ваших знайомих. Адже трьом 
творчим працівникам районки (саме 
стільки їх нині лишилося) непросто 
охопити багатогранне життя району.

Раніше для того, щоб робити ра-
йонку цікавою, було значно більше 
можливостей. Редакція складалася 
з трьох-чотирьох відділів, налічувала 
7-8 творчих працівників. Робсількори 
отримували гонорар, а це стимулюва-
ло зв'язок з газетою. Видання повні-
стю утримувалося за бюджетні кошти.

Сьогодні колективу редакції дово-
диться не тільки робити газету, а й за-
робляти гроші на утримання...”

Олександр Петрович  ПОКИДЬ-
КО, письменник і публіцист, твори 
котрого друкувалися у районній га-
зеті:

„...Різною, як за назвою, так і за зміс-
том, була газета протягом своєї діяль-
ності. Але інакшою, аніж яким було на-
вколишнє життя, районна газета бути 
і не могла. Вона наповнювалася його 
змістом, відображала його. Як ось і ни-
ні, коли наша Батьківщина переживає 
великі політичні, соціальні та економіч-
ні перетворення, наше „Слово..." докла-
дає всіх зусиль, щоб реально й правди-
во відображати їх та їхні наслідки... 

Маємо щастя писати про все від-
верто, без прикрас і лакування ниніш-
нього нелегкого буття. Тож сподіває-
мося, що наша районна газета - це не 
просто периферійний засіб масової ін-
формації, а й своєрідний історичний 
документ, що також відображає на-
стрій і дух нашої епохи. Адже не тіль-
ки столиці мають право на це. 

А нові часи ставлять і нові вимо-
ги. Це означає, що редакції „СВ" до-
водиться більш активно шукати нової 
форми газети, і нового її змісту. Адже 
ідея роздержавлення комунальних 
засобів масової інформації, яка вже 
давно шугає над районними газета-
ми, здається, невдовзі стане реальні-
стю. Це буде неабияким випробуван-
ням для нашого „Слова...". Тож по-
бажаймо йому у цей славний ювілей 
міцності та правдивості. Бо де прав-
да, там і сила.”

Відгуки опубліковані у ювілейних 
номерах районки 2007, 2012 років.

 На знімку: колишні й нинішні 
газетярі: Ніна КАЛІБОВЕЦЬ, Лідія 
ЛОЗИЦЬКА, Марія КАЧАЄВА, Лідія 
ПЕТРЕНКО, Галина ПАРФЬОНОВА, 
Ніна ВАСЬКОВСЬКА і Ольга ПАРХО-
МЕНКО.

Свої перші дописи Ганна Стеценко 
(пізніше Шолом, яка на знімку з «Книги 
Пошани» газети) почала пода вати до 
районки ще 1969 року. То були корот-
кі повідомлення про те, що відбува-
ється у Мармизівці, де вона учителю-
вала, у сусідній Ма кушисі, де мешка-
ла. Потім героями її замальовок ста-
ли хлібороби, тваринники, представ-
ники сільської інтелігенції. Багато й 
цікаво писала про культармійців, ко-
лег по роботі.

Як активного дописувача, по-
заштатного кореспондента, її пор-

трет занесено до редакційної „Книги 
Пошани”.

Хорошої слави Ганна Петрівна 
зажила як учителька. В одному з 
листів до газети свого часу бать-
ки її учнів писали: „Ми впевнені, що 
найкращий педагог – це той, хто за-
люблений у свою професію, є ен-
тузіастом, чуйний, любить діток, 
ставиться до учнів по-батьківськи, 
має хист передати власні знання й 
уміння учням. Ось такими рисами 
й володіє Г.П. Стеценко, класовод 
Мармизівської школи”.
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ÏÐÈ×ÅÒÍ²ÑÒÜ Справді, її уроки за своєю суттю 
були тематичними, змістовними, ак-
туальними. Так що батьки були впев-
нені: своїх дітей передали в надійні 
руки професіонала. Отож допомага-
ла учням дістатися верхівки дерева 
початкових знань, щоб спільно бачи-
ти світ очима дитини.

Виключно приємно було читати 
й інший лист – спогади її вихован-
ців, де вони говорять, що в їх пам’я-
ті залишаються не тільки світлі буд-
ні початкової школи, а й різні подо-
рожі, екскурсії, конкурси, зустрічі то-
що. Всі ті заходи робили вихован-

ців Г.П. Стеценко уважними, само-
стійними, спостережливими, вчили 
бачити й розуміти красу, розвива-
ти уяву, фантазію. „Вона вчила нас 
завжди чути один одного, слухати й 
поважати старших”, - ішлося у листі.

Риси лідера проявляються у 
Ганни Петрівни й нині, хоч вона дав-
но на заслуженім відпочинку. Щоб 
урізноманітнити будні таких же літ-
ніх людей, як і сама, Г.П. Шолом ор-
ганізувала в селі клуб за інтересами 
„Господарочка”. Робота в ньому при-
йшлася людям до душі і вони охоче 
там стрічаються, спілкуються.
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но, чекав цього від підлеглих. Через 
багато років, уже ставши мастити-
ми журналістами, Володимир Сапон 
(Чернігів), Віктор Божок (Корюківка), 
Валентина Мозгова (Черкаси), згаду-
ючи свої юні роки у варвинській редак-
ції, відзначали, що атмосфера тут бу-
ла творчою і вимогливою.

Характерний хоча б такий епі-
зод. Ніна Калібовець, тоді кореспон-
дент відділу сільського господарства, 
якось одержала завдання зробити ма-
теріал із віддаленого села. Але як до 
нього дістатися (із транспортом у ре-
дакції майже завжди були пробле-
ми)? Дізналася, що туди якраз їха-
тимуть спеціалісти одного із район-
них управлінь. Уклінно попросилася: 
„Візьміть із собою!”, а їй: „Нікуди!” Що 
робити? Ніна Миколаївна звично по-
прошкувала за Варву ловити попутню 
машину. Така трапилася, але лише на 
півдороги. Довелося знову голосува-
ти. А тут якраз і машина з управлінця-
ми. Спасибі їм, серед поля не залиши-
ли. А їх керівник до самого села тіль-
ки й повторював: „Оце так дисциплі-
на у редакції!”.

Але то була не просто дисципліно-
ваність. Управлінцям що – не поїхали 
сьогодні, то поїдуть завтра. У редакції 
ж „завтра” треба вже здавати матеріал 
у газету. А виходила районка тоді тричі 
на тиждень. Тільки, було, в один номер 
„відпишешся”, як наш відповідальний 
секретар Олександр Хряпа знову на 
порозі кабінету: „Там на завтра твоя 
сторінка зовсім „гола”!” Та ще й абищо 
не здаси, треба те, що у плані: рейд, 
репортаж, замальовку...”

Олександр Миколайович ХРЯ-
ПА, відповідальний секретар:  

„...сімнадцятирічним хлопцем, піс-
ля десятирічки, уперше  переступив 
поріг редакції  райгазети „Перемога 
соціалізму". Перед цим знайшов ме-
не в Журавці Сашко Олійник і запро-
сив на співбесіду з редактором П.М. 
Юхименком. А послужив цьому мій 
перший матеріал у газеті - оповідан-
ня „Ясна дорога".

Очевидно, районні газетярі запри-
мітили в мене задатки „писучого" і ви-
рішили познайомитись ближче. Так я 
опинився в колективі районки на по-
саді коректора, а виконував обов'язки 
кореспондента: готував до друку ли-
сти читачів, видзвонював інформації. 
А коли, як кажуть, набив    руку, пішли 
доручення й складніші. Почалися від-
рядження на села.

Назавжди в пам’яті лишилися пер-
ші наставники, з котрими, не плануючи 
того, довелося торувати дорогу у май-
бутнє життя. Серед них - редактори  
Пет ро Миколайович Юхименко, Іван 
Ми колайович Коновал, відповідаль-
ний секретар Любов Степанівна Пух, 
коректор Євдокія Петрівна Лагута, за-
відуючі відділами Володимир Андрійо- 
вич Сидоренко, Іван Миколайович 

Пуціма, Василь 
Іванович Бойко.

А хіба можна за-
бути Петра Кири-
ло вича Жулая - ре-
дакційного бухгал-
тера! Великої душі 
була людина, фахі-
вець свого діла, лі-
рик, поет за покли-
канням. Наші сто-
ли стояли поруч, і 
працювали разом 
майже два десятки 
літ. З Олександром 
Олійником залиши-
лися друзями і по 
сьогодні. Хоч бачи-
мося рідко.

З тих пір більше 
сорока років минуло. 
Всього було у жит-
ті. Але гарт молодих 
літ залишався визна-
чальним. Досвід ро-

боти в районній газеті знадобився ме-
ні пізніше на посаді редактора бага-
тотиражки у Прилуцькому об'єднанні 
"Пожмашина" та й під час головуван-
ня у Журавській сільраді.

З редакції мене проводили в ар-
мію. Разом із старшими колегами по 
перу пережив адмінреформу, коли 
до Варвинського району приєднали 
Срібнянський. Об'їздив велосипедом 
усі тодішні села і колгоспи. Скільки бу-
ло кавунів на калиновицьких, дігтярів-
ських, срібнянських пагорбах!”

Лідія Панасівна ЛОЗИЦЬКА, ко-
ректор:

„...Як сьогодні, пам'ятаю той трав-
невий день, коли я переступила по-
ріг редакції. Мене прийняли на поса-
ду коректора. Першим моїм настав-
ником була Лідія Іванівна Петренко. 
Секретарем-друкаркою працювала 
Лідія Трохимівна Шавро. Я ж стала 
третьою Лідією у колективі. Нас так і 
називали: Ліда старша, Ліда середня 
і Ліда мала, хоча на зріст я їх обох 
обігнала.

...Перший номер ми з черговим 
підписали до друку десь біля 20-ї го-
дини. Про свої враження мені хоті-
лося якнайшвидше розповісти вдо-
ма. Прийшла „на угол", як і тоді, і нині 
називають перехрестя в районі авто-
станції, звідки, зазвичай, добираються 
озерянці. Але, як на зло, транспорту не 
було. І я сама пішла пішки у Озеряни. 
Правда, біля х. Березка мене обігна-
ла вантажівка, та я, ще юна дівчина, 
побоялася її зупинити, бо було дуже 
темно, натомість заховалася за тов-
стою тополею. Через 2 години шляху 
я вже була вдома і захоплено опові-
дала рідним про свій перший номер...”

Лідія Трохимівна ШАВРО, се-
кретар-друкарка, нині покійна:

„...Хоч я й не була журналістом, 
але, часто співпереживаючи разом з 
колегами їх удачі й промахи, зрозумі-
ла: журналіста не можна виростити, 
як ту квітку в парнику. Він повинен ви-
рости у конкретних ситуаціях, виокре-
митися власною позицією й мудрістю, 
здатністю аналізувати, переконувати.

А за ті роки, в які знаю газету, вона 
прихистила немало талантів, хто про-
довжив журналістську справу на тере-
нах України в солідних виданнях. Це  
Петро Нестеренко, Микола Ночовний, 
Надія Глоба, Володимир Сапон. 
Доброго слова варті й ті, кого знала, 
проте, на жаль, хто пішов уже в кращі 
світи: перший редактор „Радянського 
життя” Олег Могилевець – наш на-
ставник, учитель, Анатолій Пушкар, 
Ольга Галян, Анатолій Денисенко, 
Валентина Телух, Петро Сороколіт, 
Петро Жулай, Іван Федченко... 
Царство вам Небесне, дорогі коле-
ги й друзі – старші й ровесники. І, як 
писав поет, „З пам’яті вас не стерти! 
Ввічнилось нам в крові: „В Бога немає 

Ювілейні сторінки підготували В.Нагорний, Є.Зима

Зробити гарне фото у газету – 
справа вельми непроста. Багато чого 
залежить від погоди, освітлення, фо-
тогенічності людини, не кажучи вже 
про досвід фотокора, його фантазію, 
здібності, уміння використати всі фак-
тори, аби знімок вдався високохудож-
нім. Звичайно, приступаючи до робо-
ти, фотокор домагається цього, шука-
ючи супутні фактори, налаштовуючи 
себе на вдалу світлину.

Було так і того разу, коли готувався 
матеріал до газети про дівчину-трак-
тористку з Дащенок. Один з тодішніх 
керівників господарства Г.І. Ященко 
про неї сказав так:

- Хоч у нас і немало хороших спеці-
алістів, чудових, авторитетних людей, 
однак у Галини свій почерк. Перш, ніж 
взятися за діло, детально все обду-
має, зважить. Тому чіткіше й легше їй 
працювати, без поспіху й метушні.

Схвально про дівчину відгукували-
ся і її колеги: „Не пригадується, щоб 
Галя працювала на „аврал” чи за прин-
ципом „Стук-грюк, аби з рук”. Мабуть, 
її мама, котра теж у повоєнні роки бу-
ла трактористкою, навчила доньку лю-
бити землю.

Ще школяркою Галя допомагала 
старшим у полі збирати хліб, орати ни-
ву. Згодом здобула професію механі-
затора, сіла за кермо трактора, і в гос-
подарстві раділи, що не помилилися 
у виборі.

Коли з фотокором газети відшука-
ли на тракторному стані нашу героїню, 
приємно здивувалися: то була гарна з 
виду дівчина, охайно зодягнута, і хоч 
робота біля трактора – то не робота 
за столом, одяг був чистим, припасо-
ваним до її фігури.

У всьому відчувалося, що ця си-
ньоока дівчина була дуже заклопота-
на. Мудрувала над якоюсь деталлю 
до кормоподрібнювача і спочатку зне-
хотя звернула на нас увагу. „Так, пра-
цюю нині слюсарем. Працюю, як і всі, 
то чому саме про мене писати?” – ди-
вувалася вона. Але слово за слово, і ми 
схилили дівчину до відвертої розмови.

Здавалося б, врахували всі обста-
вини – настрій Галі, її вдачу, характер, 
уподобання. Та поминули увагою го-
ловне: як вона поставиться до пропо-
зиції сфотографуватися? А саме тут 
і вийшла прикра осічка – дівчина ка-
тегорично відмовилася. Про причини 
– ані слова. Ніякі умовляння, доводи 
не рятували ситуації. Нам же дуже не 
хотілося подавати в газету нарис без 
світлини. Тим більше, що була наша 
героїня красивою у всьому – у зовніш-
ності, у вчинках, у діях.

Отож зважилися на хитрість: зро-
бити прихований знімок. Хоча це був 
ризик – могли наразитися на непри-
ємності в разі оскарження Галею на-
ших дій. Коли у фотолабораторії фо-
токор надрукував знімок, ми зраділи, 
бо він виявився вдалим, хоча й був 
лиш один кадр. Ось так і пішла світ-
лина до газети.

За пару днів після цього поріг редак-
ції переступила Галя. Правду кажучи, з 
острахом зустріли гостю. Але вона була 
усміхнена, гарна, по-святковому зодяг-
нена. „Зробіть знімок і для мене на згад-
ку”, - раптом попрохала Галя. Звичайно, 
подарували їй кілька портретів.

Ось які бувають курйози в журна-
лістській практиці. Добре, що цього ра-
зу він був приємним.

На жаль, невблаганний час, як ме-
ні повідомили в селі, вже забрав життя 
Галини, полинула в інші світи й душа 
колишнього фотокора газети Миколи 
Нежиборця. А от спогад про цей кур-
йозний випадок лишився.

А йдеться про Ганну Михайличен-
ко з Дащенок, про яку писала наша ра-
йонка рівно 45 років тому у нарисі під 
заголовком „Рости, доню, хліб!” (№85, 
1971 р.)                В. НАГОРНИЙ    


