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БУЯЄ ТРАВЕНЬ І ЦВІТЕ РОЗМАЙ!
У нашій пам’яті першотравневі свята – це демон-
страції з транспарантами, червоними стягами, 
різнокольоровими кульками, це марші, пісні, гасла 
з трибун. На другий день свята, як правило, - «маїв-
ки».

Наталія Пащенко

Наш клуб «Діамант» також вирі-
шив провести 2 травня на природі 
так звану  «екскурсію - маївку». Ком-
фортабельний автобус заповнений 
вщент, усі в передчутті свята, спіл-
куємося, вітаємо одне одного. Пере-
кличка -  і ми в дорозі. За піснями, 
жартами, цікавими розмовами і не 
помітили, як приїхали в нашу сто-
лицю, колиску слов’янських народів 
- місто Київ. 

А ось і Національний ботанічний 
сад ім. М.М. Гришка. Народу море, 

як би нам не загубитись? Очі розбі-
гаються, кругом така краса! Цвітіння 
бузку, тюльпанів, магнолій, незбаг-
ненна таїна відродження природи, 
відродження життя нашої душі. 

Не менш вражаючим стало відві-
дування Оранжерейного комплексу, 
де представлені унікальні експозиції 
рослинного світу тропіків і субтропі-
ків. Милуємось небаченими раніше 

килимами казкових квітів - орхідей, 
азалій, камелій, не менш чарівними 
кущами невідомих нам незвичайних 
рослин.

Далі поринаємо у світ божествен-
них ароматів і різнокольорових алей 
бузку. Ми в захваті: ще ніколи не ба-
чили такої кількості бузку в одному 
місці і не відчували такий шалений, 
насичений запах просто неба. Це 
фантастика, як говорять казкарі: «Ни 
в сказке сказать, ни пером описать». 
Алеї бузкові наліво, алеї бузкові на-
право, алеї бузкові прямо … Спочатку 

розгубилися, але нарешті вирішили, 
якщо ми вже тут, побуваємо скрізь, 
щоб  увібрати в себе всю цю красу. 
Щоб зберегти в пам’яті побачене, 
фотографуємося. Ось біля цього куща, 
ні, там кращий кущ, ні, ні, там ще 
кращий … А тут ще й погода роз-
жвавішалася – сонечко. Бузкові алеї 
заграли всіма кольорами веселки.

Територія Сирінгарію (Саду бузку) 
розташована так, що всі відтінки 
квітучого бузку - від насичено-
фіолетового до сліпучо-білого - пере-
ливаючись, хвилями стікаються до 
Видубицького монастиря – одного з 

найдавніших на Русі. Направилась 
туди і наша група. 

Побували ми і біля храму Свято-
Троїцького Іонинського чоловічого 
монастиря, побудованого в 1871-1872 
роках за проектом військового інже-
нера І. Антонова.

Трохи стомившись, вибрали зручне 
місце та вирішили поєднати приємне 
з корисним.  Адже саме час привітати 

березневих і квітневих іменинників. 
Знову жарти, пісні, побажання. А 
потім на схилах Славутича-Дніпра  
лунало: «Реве та стогне Дніпр широ-
кий» та «Як тебе не любити, Києве 
мій».

Час збіг непомітно. Настрій під-
несений, усі втомлені, але щасливі. 
Вражень вистачило на весь зворот-
ній шлях. 

Висловлюємо щиру подяку Благо-
дійному фонду Костянтина Єфименка 
за можливість активно жити, спілку-
ватись, відчувати, що ми ще потрібні.

Марія Бойко

У Черкаській області, у мальовни-
чій Умані, є прекрасний куточок при-
роди - витвір людської творчості. Це 
парк «Софіївка», до якого 14 травня 
2014 року вирушили члени клубу 
«Усмішка». Сердечно провів нас у 
цю подорож куратор клубу Євгеній 
Сінчук.

… Це поема з каменю, води, зелені, 
архітектурних споруд і скульптур.

Парк, що розкинувся на площі 
близько 170 га, і сьогодні вражає 
своєю неповторною красою та загад-
ковою романтичністю.

Історія парку надзвичайна, він 
був створений власником міста 
Умані, польським магнатом Ста-

ніславом Потоцьким як подарунок 
красуні-дружині, грекині Софії Вітт-
Потоцькій.

Місце для будівництва Софіївки 
було вибране дуже вдало: невеликий 
струмок (пізніше річка Кам’янка), 
столітні дуби, яруги і природні дже-
рела кришталево чистої води, нагро-
мадження кам’яних брил.

Ідея створення парку в романтич-
ному стилі з використанням рим-

ської і грецької міфології належала 
самій Софії. Дивовижні пейзажі, екзо-
тичні рослини, античні скульптури, 
водойми, каскади, фонтани, камінні 
гроти.

З 1796 до 1802 року в парку ви-
саджували дерева місцевих порід і 
екзотичні рослини, завезені з різних 
країн світу .

Парк не вдалося завершити за по-
чатковим планом: він переходив від 
одного господаря до іншого. Після 
смерті Станіслава й Софії Потоцьких 
парк успадкував їхній син Олек-
сандр…

Ми гуляли парком, роздивляючись 
незвичайні дерева, піднімалися на 
величезні камені біля штучного 
водоспаду, милувалися Китайською 

альтанкою і ходили по Єлисейських 
полях. А ще перестрибували через по-
тічок і просто відпочивали, співали 
пісні й почувалися щасливими. Ми 
побували в гроті під водою, каталися 
на човнику підземною річкою, милу-
валися красою мостиків і альтанок, 
начебто підіймали велетенський 
камінь, щоб помірятися силою з мі-
фічними титанами. Гуляли майже 
цілий день з великим задоволенням. 
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Клуб «Зарічани» у столичному Ботанічному саду. 
Куратор Юрій Кошляк 

Клуб «Діамант» перед входом у Ботанічний 
сад - у передчутті неповторних вражень! 

Куратор Валерій Матвієць

Відвідав Ботанічний сад і клуб «Лада», 
вдосталь насолодившись неповторним бузковим ароматом. 

Куратор Юрій Розвозчик

Того дня представники клубу «Пролісок» 
(куратор Марія Єфіменко) ще довго милувалися 

красотами Ботанічного саду 

Академісти клубу «Усмішка» в парку «Софіївка» м. Умань. 
Куратор Євгеній Сінчук


