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БОТАНІЧНИЙ САД

Мандрівники клубу «Сузір’я» та їхні внуки
на території біопарку «Золотий фазан»

Клуб «Берегиня» Академії пенсіонерів висловлює
щиру подяку Благодійному фонду Костянтина Єфименка за допомогу в організації поїздки до Київського ботанічного саду.
Любов Марчук
У травні, коли все буяло у цвітінні,
пенсіонери з великим задоволенням
і цікавістю відвідали Ботанічний
сад. Насолодилися ароматами бузку.
Скільки сортів цієї кущовидної рослини нараховує колекція саду, відомо
мабуть, тільки його працівникам. Ми
ж перерахувати всі так і не зуміли.
У пам’яті залишиться краса й оригінальність тюльпанової алеї, де розпустилися білі, рожеві, фіолетові та
червоні квіти.
Особливої уваги заслуговують рододендрони, їхні кольори милували очі
наших академістів, а духмяні аромати
бентежили душі, як у молодості.
Своїми неповторними запахами
вражали магнолії, деревовидні піони
– білі, бордові та рожеві.

Зустрічали нас міцними кронами
київські каштани з червоними й білими свічками.
Ніби наречена, красувалося перед
нами тюльпанове дерево – дерево благополуччя. Надзвичайно цікаво було
в оранжереї. Ми побачили ексклюзивні рослини з Америки, Африки,
плоди тропічних рослин та орхідеї.
Побували у церквах, які знаходяться
на території Ботанічного саду.
Велике задоволення отримали, відвідавши у Феофанії СвятоПантелеймонівський жіночий монастир. Вразила церква своєю оригінальною спорудою та золотистим
оздобленням.
Екскурсія пройшла на славу. Академісти залишилися задоволеними, бо
такої краси не всім вдається побачити
за своє життя.

інші хазяйновито придивлялися до
чудернацьких порід курей. Малечу,
яка приїхала разом із дорослими,
більше вабила різнокольорова водоплавна птиця. Словом, знайти об’єкт
своєї уваги було досить швидко й
легко.
Жваве обговорення викликала
презентація страусиних яєць, пір’я
різноманітніх видів птахів. Усім хотілося сфотографуватися з такими
незвичними експонатами, а особливо з тими, що мали нетипове
забарвлення чи розмір.
Отак неквапливо і збігло декілька
годин. Академісти притомилися, бо
ж увесь час були на ногах. Та й сонячна спекотна днина давала про
себе знати. Тож радісно розмістили-

ся в затінку розлогих альтанок, що
люб’язно були надані адміністрацією до наших послуг. Втамували
спрагу та голод, привітали весняних
іменинників, від душі наспівалися
і, сповнені новими враженнями, з
відмінним настроєм повернулися
до рідної Білої Церкви.
Після повернення у розмовах то
тут, то там пробігала одна й та ж
думка – порадити своїм близьким та
рідним відвідати цей дивовижний
заклад, бо подорож сподобалася всім
без винятку!
Анатоль Франс сказав: «Подорожі
вчать більше, ніж що б то не було.
Іноді один день, проведений в інших
місцях, дає більше, ніж десять років
життя вдома».

ПАРК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
У рамках мандрівно-подорожнього циклу «Пізнаємо нашу Київщину разом» члени клубу «Затишок»
Академії пенсіонерів здійснили цікаву поїздку, яку
організував для них куратор Роман Троценко.
Дружний колектив клубу «Берегиня»
в Київському ботанічному саду

«ЗОЛОТИЙ ФАЗАН»
З настанням весняно-літньої пори в житті Академії пенсіонерів змінюється напрямок проведення
заходів. Усе менше хочеться перебувати у спекотну
днину в закритих приміщеннях, навіть якщо тематика зустрічі обіцяє бути цікавою. А все більшим є
прагнення виїхати на природу, відвідати самобутні та нетипові куточки Київської області, а то й
гайнути куди подалі.
Євгеній Дорош
За декілька років існування Академії ми встигли побувати чимало
де – Пирогово, тюльпанове поле,
музеї та театри столиці, церкви
Київщини тощо. Тож обрання напрямку чергової мандрівки завжди
викликає палкі обговорення серед
академістів клубу «Сузір’я». Цього
разу вирішили зупинитися на не
надто розрекламованому біопарку
«Золотий фазан», що знаходиться у
Ставищанському районі Київської
області, – і не прогадали!
Понад 10 гектарів території, розпланованої і облаштованої дуже
продумано, поглинули увагу не на
одну годину. І хоча спочатку майже
всі академісти вервечкою тягнулися
за гідом, який розповідав про всіх
екзотичних мешканців біопарку, то
при виході до пташиних вольєрів
– розсипалися хто куди. Когось причарували павичі, хтось намагався

Члени клубу «Затишок» у Парку «Київська Русь»
Ольга Михайленко

Презентація страусиних яєць
відслідковувати всі види фазанів,
що були представлені, а то й просто походжали вільно територією,

Цього разу подорож здійснили до
розважально-історичного комплексу «Парк «Київська Русь», який
знаходиться в селі Копачів Обухівського району Київської області.
Парк «Київська Русь» — це єдине
й неповторне відтворення одного
з найвідоміших і найзагадковіших
міст середньовічної Європи — Древнього Києва V-XIII ст., відомого як
Дитинець Києва, або Град Володимира.
Тут академісти мали змогу здійснити мандрівку в далеке минуле,
повністю поринути в атмосферу
прадавньої історії та оцінити архітектурний образ того періоду.

На території Дитинця є хати й
споруди V-XIII ст., а саме: кріпосна
стіна, Десятинна церква, Федоровський і Янчин монастирі, Палаци
Ас ко л ь д а , к н я з я В о л од и м и р а і
княгині Ольги, Софійські, Михайлівські, Подільські ворота та інші
споруди, що відображають життя й
побут середньовічних киян.
Все це академісти могли побачити
на власні очі, прогулятися територією та насолодитися мальовничими
краєвидами й гарними старовинними архітектурними спорудами.
Академісти були дуже задоволені
поїздкою, яка виявилася захопливою та цікавою, у всіх був неймовірно піднесений настрій та море
нових вражень і яскравих емоцій!

