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Зустрічаю учнів з війни 

«У школі слово “патріотизм” лунало часто, але не завжди воно доходило до нашого серця.  
Там, в зоні АТО, це слово звучить по-іншому. Його ніхто не говорить, але воно – скрізь.», – український солдат.

Ірина ОПАНАСЕНКО | Україна 

Полтавський автовокзал.  Зустрічаю своїх учнів з війни… 
Господи, я ніколи не думала, що колись в моєму житті 
доведеться промовити таку страшну і реальну фразу! 
Автобус з Харкова прийшов вчасно. Все, як завжди: пасажири, 
валізи, обійми...  Мої хлопці вийшли останніми.  Вони трохи 
ніяковіли. Обвітрені засмаглі обличчя були втомлені, але 
щасливі. Мої любі бешкетники. Мої воїни... Горді, сильні і 
сміливі.  

Я обіймаю кожного і всіх разом. Розділяю чималий 
оберемок ромашок, волошок і зеленої м’яти. Вкладаю запашні 
букети в їх загрубілі від зброї долоні...   
–– Ірино Олександрівно, ну що це ви надумали? – хлопці 
зворушені.  

Колись вони дарували мені букетики, затиснуті  у 
несміливих долоньках. Тепер квіти дарую їм я.  

Андрій занурює обличчя у солодку прохолоду букету, 
ховаючи свіжий глибокий шрам на щоці. У нього з’являються 
сльози. Він завжди був вразливим і щиросердим. Але ті сльози 
лише на мить. Ні,- його душа не загрубіла,- просто  навчився 
стримуватись, бо пройшов сувору школу життя. Раптом він 
забирає квіти у Сергія і складає їх докупи – барвисте 
привітання знову потрапляє до моїх рук.  
–– Так буде більш правильно! – ми сміємося. Життя 
продовжується.  

Сонце пече немилосердно. Ми прямуємо до затінку. 
Сідаємо  під розлогою липою.  
–– А у мене до вас прохання.  Наша іспанська діаспора  
випускає український часопис «Надсегурська Україна». Всім 
серцем вони з нами. Допомагають, хвилюються, чекають 
гарних новин. Ви були на передовій. Поділіться враженнями, 
відчуттями, думками. 
–– Звичайно, Ірино Олександрівно, запитуйте. Тільки ми не 
великі мастаки розповідати,- Андрій посміхнувся. 
–– Не хвилюйтеся, це вже не урок. Ви вже давно склали свої 
іспити на «відмінно»!  

Потім продовжила:  
–– Сергію, Андрію, коли вам прийшли повістки до 
воєнкомату?  

Хлопці перезирнулись: 
–– Та ні,- нам не приходили повістки. Ми самі прийшли до 
призивного пункту,- хіба ж можна сидіти вдома?! Пам’ятаєте 
Володю з паралельного класу?  Він у госпіталі з важким 
пораненням…  А ми що – повістку будемо чекати? 
–– Три тижні були на підготовці, а потім –  до Слов´янська. У 
батальйоні  було багато бійців з Полтави і  Кременчуга. 
Хлопці затихли, щось згадуючи.  Дивлячись на них, я 
наважилася на  наступне запитання, знаючи відповідь 
наперед. 
–– Не шкодуєте, що пішли в зону АТО? 
Серйозні очі глянули в саму душу: 
–– Та що Ви! Повірте, ми не хвалимося зараз. Це – не чергові 
слова про патріотизм. Просто, якщо б ми не пішли на 
передову, ми не змогли б спокійно жити.  
Сергій, який  більше мовчав,  додав: 
–– У школі слово «патріотизм» лунало часто, але не завжди 
воно доходило до нашого серця. Там, в зоні АТО, це слово 
звучить по-іншому. Його ніхто не говорить, але воно – скрізь.  
–– Знаєте, коли стріляє «Град», слів нечутно,- з сумною 
посмішкою промовив Андрій,- тому замість слів робили діло – 
захищали свою землю. Вона наша – українська. 
–– Що було найважче, найболючіше ? – запитала я в обох. 
Відповідь пролунала відразу:  

–– Смерть друзів, - Андрій навіть зблід. – У мене на руках 
помер мій друг. Він не з Полтави, ми познайомилися вже там. 
Його осколком поранило. Ви знаєте, я все життя боявся крові, 
навіть подивитися боявся, але,  коли друг упав поряд весь в 
крові, я навіть не згадав про той свій страх. Я намагався 
перетягнути джгутом ту рану і його тепла кров струменіла по 
моїх пальцях...  

Хлопець  подивився на свої долоні, мов би досі бачив 
ту кров.  
–– Він – справжній герой!... 

Після хвилинного миті запитала: 
–– Що ви відчували, коли люди звільнених міст і сіл підходили 
до вас? Які слова ви чули від них? 
–– Які чули слова? – хлопці  перезирнулись, – а які можуть 
бути слова, коли ці люди годинами сиділи в підвалах з дітьми, 
з старими батьками?... У багатьох будинки згоріли, побита 
худоба. Ви знаєте, за таких обставин люди стають близькі 
один до одного. І патріотизм проявляється не на словах, а на 
ділі. Дякували нам люди. Всі вже давно зрозуміли хто патріот, 
а хто – ні. 

В розмову вступив мовчазний Сергій: 
–– Ми просто ділилися з ними їжею і водою. Люди не мали 
змоги вийти з підвалів, бо сепаратисти весь час вели обстріли. 
У одного дідуся згоріла квартира. Він залишився в шортах і 
сорочці. Ми поділилися з ним одягом, віддали Андріїв светр.  
–– У нас є знайома бабуся Надія, – знову заговорив Андрій, – 
вона і є той справжній патріот. Свою пенсію віддала на 
бронежилет для воїнів. Без гучних слів. Сказала, що буде 
молитися за нас кожного дня. І ми це відчуваємо,- живі 
прийшли, лише Андрієві щоку порізало осколком – 
красивіший буде. 

Що то молодість: тільки-но сумували, а вже 
сміються... 
– Сергію, Андрію, а як ви відпочивали? Життя ж не
закінчується, - ви молоді. 

Сергій відповів перший: 
–– Так, життя є життя. У нас в бригаді є гітарист, то часто 
співали. А малюнків нам  присилали...! 
Сергій поліз до внутрішньої кишені. Розгорнув складений 
аркуш цупкого паперу. В куточку дитячою рукою було 
виведено слово «Мир». Посеред малюнку – будинок, квіти, 
сонечко. Хлопець дбайливо склав малюнок і знову сховав його 
у кишеню свого камуфляжу...  
–– У нас є віра в те, що дитячий малюнок захистить воїна,- 
додав Андрій. – У водія нашої бригади є навіть малюнок з 
Іспанії. Можливо, то від ваших знайомих. Спасибі їм велике, 
то було дуже вчасно і потрібно. Ми всією бригадою 
розглядали той малюнок.  
–– Та нам не лише діти, а й дівчата пишуть. Ще й фото шлють! 
– посміхнувся Сергій. – До нас два листи потрапило. Один
Андрієві дістався.  
–– Гарна дівчина, – Андрій зашарівся, - через два дні 
зустрінемося. Вона з Вінниці, поїду до неї. 

Хлопці крадькома поглянули на годинники. Я їх 
розуміла,- думками вони вже були вдома. Вони навмисне не 
сказали рідним коли приїдуть, щоб батьки не хвилювалися .  
–– Передавайте щирий привіт українцям  Іспанії, а  дітям –  
подяку за малюнки. Перекажіть, що Україна завжди була, є і 
буде вільною та єдиною! Повірте нам! 

Хлопці пішли. Мої учні, мої діти, мої воїни... Наші 
захисники, хай береже вас Бог!  І нехай більше ніколи я не 
буду зустрічати своїх учнів з війни. 
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Хроніка новин 

Наруга над Україною 

На початку вересня ц.р. мало місце осквернення 
пам’ятних знаків 200-річчя Т.Г.Шевченка і Героїв 
Небесної Сотні. Останній було втсановлено в м.Алькала-
де-Енарес наприкінці липня,  після висадження 
наприкінці травня вишневого саду в парку «Андалусія». 
 Вандали залишили на пам’ятній дошці напис: «Україна - 
антифашистська». Можливо це можна  утотожнювати із 
т.зв. мадридським комітетом підтримки антифашистської 
України, чия іспаномовна спільнота має у соцмережах 
кількатисячне коло читачів.  
Згодом повідомлялося, що комунальники привели 
український пам’ятник до первинного вигляду. 
Українські асоціації готують колективну заяву до органів 
поліції. 

Влсн.інф. 
Іспанський вклад у АТО 

Відгукнувшись на прохання Посла України  Сергія 
Погорельцева, Міністерство Оборони Королівства Іспанія 
пожертвувало Збройним Силам України 500 одиниць 
протиосколкових бронежилетів і 300 одиниць шоломів. 
Іспанський військовий борт доправив цей 2-тонний 
вантаж до Борисполя 1 вересня.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зустріч Порошенка і Рахоя 

У рамках вересневого саміту НАТО, Президент України 
Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром 
Іспанії Маріано Рахоєм. 
Під час зустрічі Глава держави наголосив на важливості 
підписання Угоди про єдиний авіаційний простір між 
Україною та ЄС і попросив Прем’єр-міністра Іспанії 
сприяти вирішенню питань, які стримують підписання 
цього документу. 
Прем’єр-міністр Іспанії відзначив можливості 
поглиблення двостороннього співробітництва, зокрема - у 
військово-технічній сфері. 
Маріано Рахой запевнив Петра Порошенка у підтримці 
народу України,  її територіальної цілісності та 
суверенітету. 
Також, сторони обговорили питання імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС. 

Оф.інф. АП 

Віктор Ющенко долучився до підготовки в 
Андоррі прийдешнього Бакинського форуму 

Третій Президент України взяв участь у зборах по 
підготовці ІV Бакинського міжнародного гуманітарного 
форуму, котрий відбудеться на початку жовтня. Зустріч 
проходила в Андоррі, 5-6 вересня ц.р. Організатори - 
«Мадридський клуб» і Міжнародний центр «Нізамі 
Гянджеві». Понад два десятка експертів-міжнародників та 
екс-президентів європейських держав зупинили свою 
увагу на обговоренні конфліктів в Україні та на Близькому 
сході.  

Інф. TVA 

21 серпня ц.р. у м.Аліканте відбулося урочисте відкриття офісу Іспансько-Української 
торговельної палати (Cámara de Comercio Hispano Ucraniana). На запрошення керівництва 
палати в церемонії  відкриття взяв участь Генеральний консул України в Барселоні. 
Відповідно до Положення про Палату, її головним завданням є сприяння розбудові торговельно-
економічних відносин між Україною та Королівством Іспанія.  
В ході вітальної промови Генконсулом України наголошувалося на важливому значенні 
відкриття цього офісу як символу віри іспанських підприємців області у близьку нормалізацію 
ситуації у нашій державі, що має слугувати також прикладом для бізнесменів інших регіонів 
країни акредитації.  
На думку Президента палати – Віктора-Мануеля Мартінеса-Мартінеса, значні перспективи на 
ринку Іспанії мають українські зернові, продукція металургійної, хімічної, деревообробної 
промисловості, а на українському – плодоовочева продукція, що може частково компенсувати 
місцевому виробнику втрати від російського ембарго, оливкова олія, а також будівельне 
обладнання.  

Оф.інф. ГКУ 

У Аліканте відкрито офіс Іспансько-Української торговельної палати 

4 Надсегурська Україна №6 Ucrania del Segura



Коли байдужість – неможлива 

Складно уявити на скільки самовіддано українські громади Іспанії долучаються 
до різних реколекцій на потреби АТО. Подаємо лише декілька звітів  в 
обмеженому часовому просторі,– для загального уявлення про те, що ми  не 
залишаємося осторонь. І нехай не ображаються ті, хто не попав у цей огляд 
публічних звітів. 

Мадрид, 8 вересня 

Наша група «КонУкранія» від щирого 
серця дякує всім небайдужим 
українцям - щирим людям, які 
довірилися нам і долучилися до наших 
ініціатив збору коштів для наших 
найдорожчих патріотів, які зараз 
боронять на сході нашу неньку від 
ворожих рук. Ми знаємо, що інколи 
важко довіритися людині і повірити у 
її світлі наміри, але, незважаючи ні на 
що, ви у нас повірили і підтримали. 
Дякуємо.  

2880€, отримані нами впродовж 
декількох тижнів, було вкладено у 
закупівлю "CELOX" -  дуже важливого і 
необхідного препарату, що швидко 
зупиняє кровотечу. Ми закупили 80 
пакетів найякісніших «Celox Venda 
Rapid», по  36€ за пакет (зазвичай ціна 
такого препарату сягає 50€ і вище). 
Також наша команда розробила 
патріотичні футболки, які ми дарували 
всім, хто давав на армію від 10€. Нашу 
акцію "Купи футболку і допоможи 
армії" підтримало чимало солідарних 
людей. В попередніх документах ми 
опубліковували точні суми, які були 
зібрані на Алюче і біля нашої церкви 
на Аргуельєсі. Відраховуючи частину 
тих грошей, які були запозичені для 
виготовлення футболок,  спільними 
зусиллями зібрали 2397,93€, на які 
було закуплено: 
- 40 комплектів термобілизни; 
- 26 шапок під каски; 
- 6 спальних мішків; 
- 2 упаковки рацій з наборами 
батерейок для кожної; 
- 2 біноклі десятикратні; 
- 5 пічок для приготування їжі і по 2 
балончика для кожної для 
перезарядки; 
- 5 повних комплектів теплого 
обмундирування (куртки, футболки, 
штани, рукавиці, дощовики та 
черевики); 
- 10 банок кави. 

Також до ініціативи долучилися 
іспанці, які щиро підтримують нас і 
нашу боротьбу,- вони принесли дуже 
відчутну допомогу для наших хлопців. 

 Частину допомоги було скеровано у 
штаб батальйону «Азов», а другу 
частину – волонтерам, які 
доправляють допомогу на передову 
для 128-ої окремої гірсько-піхотної 
бригади, капітаном якої є Мельник 
С.В. 

Василь Васьків 

Мадрид-Мостолес-Алкала, 14 вересня 

Спільними зусиллями ми змогли 
сьогодні відправити першу посилку в 
допомогу нашим бійцям. 
З початку серпня було зібрано 730€. 
На ці гроші ми закупили 
термобілизну, рації та медикаменти 
(було витрачено 680€, 50€ в залишку); 
також нам було передано багато речей, 
які будемо переправляти на фронт. 
Але на досягнутому не зупиняємося і 
будемо надалі працювати для наших 
героїв. 

Комітет допомоги українському війську

*** 

Барселона, 10 вересня 

Дякуємо всім, хто долучився до нашої 
акції “путін, РУКИ ГЕТЬ ВІД 
УКРАЇНИ”, яка відбулася у неділю 7 
вересня. Завдяки вашій активній 
участі у придбанні тематичних 
футболок і добровільних 
пожертвувань, ми зібрали 1065 €. Як 
повідомлялося, отримані кошти будуть 
направлені на придбання необхідних 
речей для 128-ої бригади, яка 
знаходиться в Луганській обл. Це - 
наші сміливі захисники, які, 
ризикуючи власним життям, 
захищають нашу Україну, наш з вами 
дім, наші родини і наше спільне 
майбутнє. Ще раз щира подяка усім 
учасникам мітингу за участь і 
розуміння обов'язку. Думками і серцем 
ми завжди з нашою рідною, квітучою, 
співучою Батьківщиною. Зараз ми ще 
й повинні прикласти всіх зусиль, щоб 
Україна залишилася мирною і єдиною. 
І ,будьте певні, - ми переможемо! 

Галина Королева (Асоціація «Червона 
Калина») 

*** 

Валенсія, вересень 

Із частини зібраних українською 
громадою Валенсії коштів, у серпні 
було переведено 3000€ ( плюс вартість 
переказу) на рахунок Благодійного 
Фонду Оборони Прикарпаття, а також 
550€ (плюс вартість переказу) на групу 
волонтерів Станіслава Пашка. Через ці 
дві організації було закуплено 24 
бронежилети.  

 (З інформації Asociación U-Armonía) 

 Українська родинна доброзичливість не 
оминає увагою також і потреби 
біженців. Активісти української 
асоціації «Джерело», що в м.Барселона, 
вже впродовж трьох місяців 
допомагають тим нашим співвітчи-
зникам, що покинули рідні домівки, 
залишивши все.   
«Ми намагаємося організувати 
допомогу із одягом, проводимо збір 
речей. Жителі Барселони, і не лише 
українці, відгукнулися на заклик»,- 
розказує Ольга Дзюбан – голова 
асоціації. 
Координатором акції є пані Ірина 
Вітрюк. Її зусиллями вже зібрано одягу 
на загальну вагу понад 300 кг, 246 з 
яких – передано до Львова. Низка 
перевізників цьому посприяли.  
У галицькій столиці, що приймає 
велику кількість біженців зі східних 
регіонів та Криму, посилками 
опікувався лідер руху «Економічний 
бойкот» – Олег Радик.  Діяч зазначає, 
що усі речі в досить доброму стані, вже 
є теплий одяг. 
Попередні передачі активісти зі Львова 
передали до Києва у санаторії, де 
проживають переселенці, частину – у 
організацію «Карітас Україна», а також 
віддали осередку кримських татар, які 
виїхали з АРК і зараз живуть на 
материковій Україні.  

У День Н е з а л е ж н о с т і, після 
богослужіння в церкві Св.Моніки 
м.Барселона, для місцевої громади 
виступали артисти київського театру 
«Пісень-Світ». Під час цієї благодійної 
акції на потреби АТО було зібрано 2 600 
євро! 
[  див. ст.   18    ]
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Епілог історії збору коштів, що проводився на операцію євромайданівцю 

Ольга ДЗЮБАН | Барселона-Київ 

На рахунку асоціації залишилися гроші, які члени асоціації вирішили використати за призначенням, 
а саме – дати на лікування, правда цього разу – одному із постраждалих у зоні АТО. 

, 

. 
У цьогорічну відпустку на Тернопільщину я їхала з 
особливим хвилюванням. В голові роїлися думки, які не 
давали спокою. Я чекала зустрічі зі зболеною Україною,  
мені хотілося найшвидше обійняти  своїх батьків, а ще  у 
Києві  у мене була запланована дуже важлива зустріч… 
Політ затримувався на 2 години і це тільки підсилювало мої 
хвилювання. 

І ось я у Києві. На перший погляд, все спокійно і 
життя іде звичайним плином. Та все-таки серед людей 
відчувається хвилювання за Україну та її долю, за рідних і 
близьких, які сьогодні на передовій, і реально відстоюють 
незалежність та цілісність нашої держави, існування 
українців як нації. Усі, хто зараз знаходиться у гарячих 
точках, ті, які першими пішли на захист наших кордонів, 
всі вони – герої! 

До одного з таких мужніх і сміливих мужчин я 
поспішала разом із головою секретаріату Товариства 
зв’язків із закордонним українством «Україна-Cвіт» Аллою 
Кендзерою. Його звати Володимир Гариджук і про його 
історію ми дізналися з сюжету в «ТСН». 

У мене була  дуже важлива місія – передати Володі 
на лікування кошти. Мова йде про залишок коштів в сумі 
1,1 тис. євро, з тієї реколекції, до якої долучилися українці з 
багатьох іспанських міст, місцеві підприємці та вітчизняні 
дипломати. Як уже повідомлялося раніше, українською 
асоціацією «Джерело» в Барселоні було ініційовано збір 
коштів на лікування в столиці Каталонії постраждалого на 
Майдані – Мирослава Проценко. Після успішно проведеної 
операції та післяопераційного лікування, на рахунку 
асоціації залишилися гроші, які члени асоціації вирішили 
використати за призначенням, а саме – дати на лікування, 
правда цього разу – одному із постраждалих у зоні АТО.  

 Автомобіль під’їхав до воріт госпіталю Міністерства 
оборони України. Нас зустріли військові. Молоді хлопці та 
обличчя не по віку серйозні, зосереджені. Після пояснення 
чому ми прийшли у таку пізню годину, нас пропустили та 
ввічливо пояснили куди ми повинні прямувати. Далі ми 

йшли довгою алеєю госпіталю.  І, хоча було доволі пізно, 
але тут не спали. Світилися вікна палат, де проходили 
лікування поранені у зоні АТО. У дворі нас зустріла молода 
жінка – мати пораненого у бою Володимира Гариджука. У 
очах – біль та  надія. Вона провела нас у приміщення 
військового госпіталю. Перед нами постала звичайна 
лікарняна палата із незвичайними хворими. Це – молоді 
хлопці, мирне життя котрих перекреслила війна. Війна 
неоголошена, та все-таки війна,- із всіма своїми наслідками. 
Ми підійшли до Володимира. Молоде обличчя з дуже 
красивими очима, сповненими надією на одужання і 
величезним бажанням стати на ноги. 

Володимиру Гариджуку 21 рік, він  родом із 
Миколаївської області, строкову службу проходив у 
Дніпропетровську (25 десантна бригада). Демобілізувався 
25.04.2013 і вже 26.03.2014 його знову призвали в 79 
аеромобільну Миколаївську бригаду. Спочатку була 
підготовка і, вже в травні, його відправили на Донецьк, 
Луганськ. Три  місяці брав участь у боях з терористами. 11 
липня 2014 року о 4 годині ранку раптово попали під 
шквальний обстріл реактивної системи залпового вогню 
«Град».  На тілі молодого юнака нема живого місця. Його 
сильно побило осколками, відрізало пальці правої кисті, 
пошматувало ноги, контузило. Найболючіше, що було, – це 
усвідомлення втрати багатьох своїх побратимів. Поранення 
були дуже важкими, складним було і транспортування 
постраждалих із зони АТО в безпечне місце та надання 
медичної допомоги. Машину, на якій вивозили поранених, 
неодноразово обстрілювали терористи.  
Мамі повідомили дуже коротко: «Вашому сину обрізало 
кисті рук». Ніхто не міг сказати куди повезли на лікування. 
Материнське серце рвалося від болю. Не гаючи ні хвилини, 
батьки Володимира вирушили на пошуки. 

Побували у Дніпропетровську, Одесі і, нарешті, 
довідалися, що поранених відправили на Київ. Зовсім 
незнайомі люди співчували, допомогали у пошуках,- за що 
батьки їм щиро вдячні.  
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На разі, стан Володимира залишається стабільно 
важким. Він переніс уже декілька операцій. Попереду ще 
операції і довгий період реабілітації, та юнак уперто 
бореться за життя, мріє стати на ноги. 

Мати розказує, що син змалку допомагав по 
господарству. Дуже любив техніку. Вже в 1 класі мав мопед, 
у 5-6 – катався на мотоциклі і машині. Дуже любив 
майструвати.  

Сьогодні Володимир Гариджук – інженер-
винахідник, навчається в магістратурі  Миколаївського 
Національного університету. 

У палаті разом із Володимиром перебувають на 
лікуванні учасники АТО: Козак Сергій із Чернівців, 
Грищенко Володимир із Миколаєва, Селезень Сергій з Білої 
Церкви. Усі вони сильні  і надзвичайно мужні  молоді 
хлопці,- наша гордість. У кожного з них дуже тяжкі 
поранення, але вони не втрачають надії на одужання і 
здійснення своїх життєвих планів у мирній, незалежній, 
цілісній, правовій країні, за яку воювали чесно і 
самовіддано. 

Останні події в Україні дуже згуртували людей, 
пробудили почуття патріотизму та обов’язку перед 
Батьківщиною. Україна показала світу, що вона є сильною і 
мужньою державою, готовою захистити свої кордони, і бути 
незалежною та успішною європейською країною. Такі мої 
враження від короткого перебування вдома. Але ця історія 
мала продовження. 

Вдруге ми відвідали  наших  солдат  у госпіталі  22 
серпня. За ці 10 днів, що ми не бачились, Володя переніс ще 
одну операцію, здоров´я пішло на покращення. Нас 
зустріло усміхнене обличчя юнака. В очах з’явився блиск. 
Він охоче розмовляв з нами. Його мама всі ці дні не 
відходила від ліжка сина. Допомагала також і  іншим 
раненим – сусідам по палаті.  Пані Оксана  розповіла про 
величезну допомогу волонтерів, які встановили в палаті 
кондеціонер, купили холодильник, мікрохвильову піч, 
інвалідні візки, милиці, дбають про те, щоб у хворих завжди 
були необхідні ліки та  чиста білизна. А ще, що одна старша 
жінка кожен день приносить гарячу домашню їжу і запитує, 
що приготувати наступного дня. В палати приходять 
відвідувачі знайомі і незнайомі, приходять  артисти, щоб 
підняти моральний дух хлопців і наблизити час  їх 
одужання. Також, напередодні Дня незалежності, двом 
Володіним сусідам по палаті було вручено студентські 
квитки.  

У той день, після чергових подяк всім 
жертводавцям, що переказали вручені кошти, нам вказали 
ще на одного бійця до котрого ніхто не приходив. Леонід 
Левицький, неодружений, у 26-річному віці залишився без 
правої ноги. Ми відвідали його палату, підтримали чим 
змогли. Досі перед очима його сумний погляд в нікуди. 
Болить душа. Скільки постраждалих залишить ця війна... і 
не дай Бог, щоб наші захисники відчувалися покинутими! 

З’явився сайт «Герої АТО» для допомоги пораненим бійцям 

ZIK | 

Запрацював сайт «Герої АТО».  

Мета сайту – зібрати та систематизувати інформацію про усіх поранених учасників АТО, яким потрібна допомога. 

Про це повідомляє прес-служба департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА. 
Як зазначається, з початку антитерористичної операції поранено понад 2000 українських військових. Багато хто з 

них перебуває зараз у важкому стані, і фінансова підтримка може врятувати їм життя. 
Інформація на сайті «Герої АТО» зібрана із перевірених волонтерських груп, місцевих регіональних видань. 

Наразі є потреба у модераторах кожного окремого регіону, які могли би перевіряти й оперативно додавати інформацію 
про тих військових, які перебувають у госпіталях. 

Кожен бажаючий може допомогти проекту: додавати інформацію про поранених (розділ «Додати героя»), 
перевіряти номери карток, комунікувати із волонтерами, які відвідують хлопців у госпіталях, і оновлювати інформацію на 
сайті. Для цього потрібно зв’язатися з адміністраторами через панель «Контакти».

www.atoheroes.org 
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Герої новітньої України 

На момент публікації цього випуску Президент України Петро Порошенко 
нагородив 6 осіб званням Героя України, 5 з них – посмертно. Всі вони – 
учасники АТО. Героїзмом цих відважних захисників Вітчизни надихатимуть 
підростаюче покоління, їх іменами називатимуть вулиці...  

Замість втсупу 

Майже 16 років тому, 26 листопада 
1998 року, Україна прокинулася зі ще 
однією ознакою незалежної держави - 
своєю найвищою нагородою - званням 
Героя України.  
Нагорода не була новою – вона 
виявилася звичайною калькою такої 
ж, за статусом, нагороди вікопомного 
Радянського Союзу. І навіщо ж тоді 
було так довго думати? З 1995 по 1999 
рік найвищою нагородою держави був 
орден Ярослава Мудрого першого 
ступеня (всього цей орден має п’ять 
ступенів), і нагороджували ним доволі 
скупо – лише  кілька разів за рік. 
Як і за часів СРСР, в Україні вирішили 
відокремити відзначення за мужність і 
за трудові досягнення або успішне 
управління. За мужність Герой 
України отримував орден "Золота 
Зірка" (назва також прийшла з СРСР), 
за високі показники у праці – орден 
Держави. 
Через чотири з половиною роки після 
встановлення звання Героя України, за 
ініціативою тодішнього голови 
Адміністрації Президента Віктора 
Медведчука, держава «витягла з 
минулого» відзнаку "Золота Зірка", 
яка, на відміну від однойменного 
ордену, мала дизайн медалі  Героя 
Соціалістичної Праці СРСР "Серп і 
молот": просто червону стрічку 
змінили на синьо-жовту, а замість 
серпа з молотом припасували тризуб. 

Всі Герої України, 
нагороджені до 2003 року, 
отримали до ордену 
"Золота Зірка" (або 
Держави), а також медаль 
"Золота Зірка" (т.зв. 
«мініатюру»).  

Bідзнака Героя (хоч один орден, хоч 
інший) виготовлена з золота. Статут 
нагороди забороняє друге 
нагородження званням [одним і тим 
же орденом]. 
Найбільшими героями президенти 
вважають управлінців: ректорів, 
генеральних і просто директорів, голів 
спостережних рад, громадських 
організацій та інших керівників. До 
2010 року щороку цю найвищу в нашій 
країні нагороду отримували в 
середньому 19 українців. Янукович 
обмежувався десятком на рік. 

Вадим Джувага  (І.П.) 

Сергій Кульчицький  
1963 р.н., Веймар, Тюрингія. Генерал-
майор, начальник управління бойової 
та спеціальної підготовки ГУ 
Галицького з'єднання Національної 
гвардії України. Залишились дружина 
та син.  Герой України 
(посмертно).  
Загинув поблизу Слов'янська в районі 
проведення АТО. Знаходився у 
гелікоптері Мі-8МТ Національної 
гвардії України, який, після 
розвантаження продуктів харчування 
та проведення ротації особового 
складу на п'ятому блокпості, 
повертаючись з району гори Карачун, 
зазнав обстрілу, що вівся з лісосмуги, 
та був підбитий. Загинуло 12 чоловік: 
шість військовослужбовців Націо-
нальної гвардії України, включаючи 
двох членів екіпажу гелікоптера, та 
шість  представників спецпідрозділу 
МВС України.  
Похований у Львові на полі почесних 
поховань Личаківського цвинтаря. 

Тарас  Сенюк  
1980 р.н., Коломия, Івано-Франківська 
область. Підполковник, командир 1-го 
аеромобільно-десантного батальону 
95-ї окремої Житомирської аеро-
мобільної бригади. Залишились 
дружина та донька. Герой України 
(посмертно).  
Загинув під час нападу бойовиків на 
колону сил АТО, яка рухалася з Ізюму 
в район Слов'янська. Напад було 
відбито, але з втратами з боку наших 
військових.  

Костянтин  Могилко  
1978 р.н., Вінниця. Підполковник, 
командир літака, командир ескадрильї 
„Блакитна стежка“ 15-ї окремої 
бригади транспортної авіації 
Повітряних Збройних Сил України. 
Залишились дружина і двоє дітей. 
Герой України (посмертно). 
Член екіпажу збитого над 
Слов'янськом транспортного літака 
АН-30Б, що здійснював спостережний 
політ у зоні АТО. Коли літак почав 
падати на житлові квартали 
Слов'янська, пілоти, ціною власного 
життя, скерували його за межі міста. 
26 червня похований на кладовищі у 
селі Пирогове, що під Вінницею. 

Євгеній Зеленський 
1991 р.н., Потсдам, Німеччина. 
Старший лейтенант, командир 
спецгрупи 8-го окремого полку 
спеціального призначення. Призваний 
до Збройних сил України 17 липня 
2008 року. Залишилися батьки і дві 
сестри. Герой України (пос-
мертно). 

17 червня в місті Щастя під 
Луганськом група спецпризначенців 
потрапила в засідку.  Під шаленим 
вогнем терористів командир групи 
Є.Зеленський до останнього 
прикривав бійців, надав їм можливість 
перегрупуватися, завдяки чому напад 
було відбито. Під час бою Євгеній 
отримав важкі поранення і помер у 
реанімаційному відділенні Цен-
трального військового клінічного 
госпіталю (м. Київ). 

Богдан  Завада  
1979 р.н., Запоріжжя. Лейтенант, 
командир роти спецпризначення 
військової частини Південного 
оперативно-територіального 
об`єднання Національної гвардії 
України. Залишились дружина та син. 
Герой України (посмертно). 
Блокпост силовиків поблизу 
прикордонного села Маринівка 
(Шахтарський район) Донецької 
області атакували близько 100 
бойовиків за допомогою 4 одиниць 
бронетехніки зі сторони сіл Степанівка 
та Тарани. Під час бою прикривав 
особовий склад та особисто вів вогонь 
з протитанкового гранатомету. Підбив 
ворожий БТР та знищив 10 
терористів,- чим допоміг пере-
групуватися бійцям на блокпосту та 
врятував їм життя. 

Михайло  Забродський  
Полковник, командир 95-ї окремої 
аеромобільної бригади високо-
мобільних десантних військ . Герой 
України. 
Під безпосереднім керівництвом 
М.Забродського у стислі строки на 
високому професійному рівні 
планувались завдання підрозділам під 
час блокування міст Слов'янськ та 
Краматорськ. Бригаді вдалося у 
стислий термін і без втрат захопити та 
утримувати оперативно важливий 
пункт - гору Карачун. 
Крім цього, в квітні під керівництвом 
полковника Забродського була відбита 
бойова техніка 25-ї окремої повітряно-
десантної бригади, яка була захоплена 
сепаратистами у місті Слов'янськ. У 
червні поблизу селища Селезньовка, 
завдяки вмілим та чітким діям 
М.Забродського, в умовах інтен-
сивного обстрілу, було знищено два 
блокпости бойовиків, зірвано спробу 
прориву близько 200 бойовиків з міста 
Слов'янськ. Також у квітні, при 
проведенні операції під його 
керівництвом, аеромобільна група в 
районі населеного пункту Крива Лука 
не допустила відходу бойовиків на 
територію Російської Федерації. 
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Нескорений екіпаж 

Не приховуючи цікавості, екіпажі танків, що входили 
до складу батальйонної тактичної групи 93-ї окремої 
механізованої бригади оперативного командування 
«Південь», оглядали територію терміналів Донецького 
аеропорту. Посічені осколками та кулями стіни, вибиті 
шибки — так тепер виглядали «повітряні ворота» Донбасу. 

Це змушувало військово-службовців ще більше 
вслухатися в непевну тишу, оминати віконні отвори 
та притискатися до стін. Давалася взнаки й утома після 
здійснення нічного маршу. Та головне, що вони вже тут, тож 
десантники, які так довго утримували оточене летовище, 
нарешті отримали підмогу. 

Доба промайнула спокійно та доволі швидко. 
У ранковій прохолоді екіпажі ретельно перевіряли техніку, 
як раптом пролунала команда на шикування в одному 
з терміналів. Зачитали бойовий наказ: «Захопити населений 
пункт Піски та закріпитися на підступах до обласного 
центру». Це дозволило б розірвати кільце оточення навколо 
підрозділів Збройних Сил України на території Донецького 
аеропорту. 
— За даними розвідки, — розповідає командир батальйонної 
тактичної групи підполковник Дмитро Кащенко, — в районі 
населеного пункту Піски терористи збудували два 
блокпости. Перший доволі сильно укріплений, тож на нього 
були спрямовані основні сили, другий — менший. Завдання 
з його знищення отримав командир танкової роти капітан 
Олександр Лавренко. Офіцер добре усвідомлював значення 
успішного захоплення цього блокпоста — 
це унеможливлювало б вихід противника в тил основної 
групи. 
В екіпаж танка капітана Олександра Лавренка входили 
військовослужбовці за призовом по мобілізації — навідник 
молодший сержант Олександр Вохромєєв та механік-водій 
солдат Андрій Кулягін. Їхня бойова машина йшла в голові 
колони. Прикриваючи вогнем піхоту, танкісти стрімко 
наближались до ворожого блокпоста. Зав’язався бій. 

Терористи відкрили шалений кулеметний 
та мінометний вогонь. Знищуючи вогневі точки 
противника, командир екіпажу помітив два вкопані ворожі 
танки. Від прийняття рішення до пострілу промайнули 
лічені секунди. Цілеуказання — Олександру Вохромєєву. 
Навідник був майстром: від прямого влучення ворожий танк 
спалахнув, наче коробка із сірниками. Не зупиняючись, 
бойова машина увірвалася в селище. Група терористів саме 
завантажувалася в автобуси. Два влучні постріли — 
і ворожий транспорт злетів у повітря! 

Екіпаж БМП-2, який рухався за танком, розпочав 
евакуацію поранених наших військовослужбовців. 
Піхотинці зайняли позиції на захопленому блокпості, а танк 
Лавренка вогнем прикрив їхні дії та евакуаційну групу. 
Мінометний вогонь не припинявся. Надійшла інформація 
про підготовку контратаки терористів. Олександр чітко 
розумів, що міномети працюють зовсім поруч, тож їх можна 
знайти і знищити. Однак боєприпасів — катма! Передавши 
піхоті сигнал, він рвонув з місця. Командирський люк різко 
закрився, одночасно розвертаючи танкову башту назад. 
Минуло кілька хвилин — і міномети затихли! Настала 
гнітюча тиша, яка ще більше продовжувала очікування. 
Здавалося, хвилини перетворювалися на години, добу, 
а екіпаж все не повертався й не виходив на зв’язок. 
— Страшне, але водночас й обнадійливе визначення 
«зникли безвісти» давало нам підстави сподіватися, 
що екіпаж живий, — пригадує підполковник Дмитро 
Кащенко. — Ми тоді закріпилися на блокпостах, але далі 
пройти не змогли. Лише коли в Інтернеті з’явилися фото 
підбитого танка та документи екіпажу, стало зрозуміло, 
що наші танкісти-герої загинули... 
— Пам’ятаю, як Олександр Лавренко молодим лейтенантом 
прийшов після училища в мою роту. Вже на другий день 
у нас з ним відбулася серйозна розмова на підвищених тонах 
стосовно субординації та панібратства. Після цього він 
до останнього дня називав мене на «ви». І це попри те, 
що ми з ним стали справжніми друзями, ділилися 
проблемами, ходили один до одного в гості, — із сумом 
розповідає Дмитро. — Він був професіоналом, досконало 
знав машину, ми інколи жартували, що Лавренко заведе 
танк навіть без двигуна і вистрелить, навіть якщо в нього 
не буде гармати... 

Згодом були відтворені й останні хвилини бою. 
Роздавивши танком два міномети, танкісти почали 

відходити до своїх. Механік-водій солдат Андрій Кулягін 
зміг ухилитися від двох пострілів з гранатомета, але розрив 
потужного фугасу все ж зупинив гвардійців. Молодший 
сержант Олександр Вохромєєв та механік-водій солдат 
Андрій Кулягін загинули. Вже важкопоранений капітан 
Олександр Лавренко не здався ворогу та не допустив 
захоплення танка, підірвавши себе в бойовій машині разом 
з екіпажем. Завдяки рішучим та сміливим діям геройського 
екіпажу танка вдалося не допустити контратаки елітного 
підрозділу «Кальміус» терористичної організації «Донецька 
народна республіка». Відвагу наших танкістів визнали 
навіть вороги. 
— Коли ми домовилися з терористами про обмін 
загиблими, — розповів командир бригади, — вразило, 
що тіла наших хлопців були охайними. На наше німе 
запитання один з терористів розповів: «Під час бою 
ми думали, що на нас випустили якихось фанатиків, так 
самовіддано та відважно вони воювали, більше сотні наших 
поклали. Тож з поваги до такої хоробрості їхні тіла були 
відправлені до донецького моргу, де були приведені 
у належний вигляд...» 

«Фанатиками» виявилися звичайні українські 
хлопці. Андрій К у л я г і н народився на Полтавщині, 
Олександр В о х р о м є є в — з Апостолово, 
що на Дніпропетровщині, а їхній командир Олександр 
Л а в р е  н к о — з селища Лозова на Харківщині. 

Аркадій Радківський, Дніпропетровськ 

Матеріал «Народна армія»

За мужність та героїзм, виявлені при захисті суверенітету та територіальної цілісності України,  
екіпаж танка посмертно представлений до урядових нагород,  

а командир танкової роти капітан Олександр Лавренко — до звання Героя України (посмертно). 
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Леся Горова: «Українські воїни – це особливі люди» 

Галина СТЕЦЬ | Київ 

З відомою нам композитором і співачкою говоримо про мистецький вклад 
в підтримку духу Збройних Сил та розпитуємо про її особисте.

Наші читачі знають Вас як активну учасницю 

Євромайдану, а тепер – члена мистецького 

об’єднання «Народна філармонія». Як проходить 

Ваша діяльність? 

З 5 квітня ми дали вже 85 концертів для 

військовослужбовців, що вже були учасниками АТО, або 

невдовзі мали обійняти таку участь. Таким чином ми 

піднімали бойовий дух у кожній, крім тимчасово 

окупованих, українській області.  Виступали у полях, лісах, 

полігонах, часто сценою для нас  ставали великі військові 

машини, танки. Але ці виступи по своїй важливості  та 

емоційному наповненні не зрівняти з будь-якими іншими 

концертами у великих престижних залах. Таких відданих 

слухачів, як солдати, я не зустрічала николи і ніде. Вони 

сприймають кожне слово, реагують на кожну ноту, і ти 

розумієш, що твоя творчість потрібна, твоя пісня надає сил. 

А ми, артисти, намагаємося їм співати і говорити  тільки те 

потрібне і важливе, що стало б для них захитом, оберегом. І 

як приємно було почути від бійців, перед якими виступали 

вже вдруге після їхнього повернення з фронту, що з нашими 

піснями і з хрестиками, які ми їм подарували, вони йшли в 

бій, і кулі обминули їх. 

Розкажіть, будь ласка: як пройшли моменти 

вручення дитячих робіт, зібраних по Іспанії в 

рамках нашої акції «Подаруй малюнок солдату»? 

Дитячий малюнок – це дійсно оберіг для цих бійців. Вони 

прикрашають ними спальні місця, а в часи переїздів, чи 

боїв, не розлучаються з ними – беруть під каску, чи ховають 

у кишеню гімнастерки біля серця. Дитяча добродушливість 

для них – фактична згадка про родинне тепло. Я зверталась 

у київські школи, і діти відгукувались, малювали. Всі 

малюнки колоритні, яскраві, основним посилом в них є 

прагнення миру і почуття гордості за українських воїнів. 

Один малюнок вразив дуже сильно. Це було ще до 

президентських виборів, а дитина вже намалювала Петра 

Порошенка, усміхненого і у вишитій сорочці, а поруч Путіна 

за гратами у полосатій тюремній піжамі. Я подарувала цей 

малюнок прикордонникам з Чонгару, що в  Херсонської 

області. Нас підтримує товариство зв'язків з українцями за 

межами України  «Україна – світ». Алла Кендзера, Голова 

секретаріату Товариства, також їздила з нами і передавала 

солдатам підтримку від українців усього світу. А нещодавно 

пані Алла передала нам малюнки, які надіслали –завдяки 

Вашому збору– українські діти з Іспанії та Німеччини. Для 

наших бійців це була велика радість і моральна підтримка. 

Малюнки ми подарували закарпатським танкістам і 

розвідникам, а також буковинським та івано-франківським 

бійцям, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. Іспанські 

українці подали гарний приклад іншим країнам. Чекаємо на 

малюнки від наших земляків у Греції.  

Як надихає Вашу композиторську творчість ця 

діляьність та знайомство з українськими воїнами? 

Українські воїни – це особливі люди, здатні на 

самопожертву заради батьківщини, здатні захистити свій 

народ, здатні йти в бій з автоматами проти танків; без зброї, 

з прапором у руках іти на озброєного до зубів ворога, люди з 

великим серцем і глибокими переконаннями, в них є велич 

духу, невичерпна сила і щось таке істинне і справжнє, що 

дає впевненість у перемозі і надихає на добрі справи, на 

вірші й музику. Ми, артисти, віддаємо на концертах свої 

емоції, але отримуємо від них набагато більше, це – енергія, 

воля до життя і натхнення. Отець Дмитро (Присяжний), 

який їздить з нами і молиться за наших воїнів, одного разу 

подарував мені ручку, сказавши таку фразу: «Візьміть, 

Лесю, може щось напишете про наших солдат». І я почала 

писати… Не можу зупинитись, переважно все на військово-

патріотичну тематику. Серед нових пісень «Нашим 

Надсегурська Україна №6 Ucrania del Segura12



військовим» (її можна переглянути на youtube) і «Солдатику 

мій». Є також вірші. Я в кожній частині, особливо в тих, які 

близько російського кордону голосно читаю свій вірш 

«Утікайте, москалі, з української землі», Народна артистка 

України Раїса Недашківська освячує наших воїнів 

благодатним Єрусалимським вогнем, ведучий Майдану 

Володимир Гонський читає вірші Симоненка і всі ми разом 

на чолі з директором Народної філармонії Русланою 

Лоцман співаємо  патріотичних пісень. Наші військові 

також підспівують.    

З яким успіхом проходять благодійні концерти 

«Народної філармонії»? 

Крім виступів для військових ми робимо ще благодійні 

концерти, де збираємо кошти на допомогу Українській 

Армії. Потім за ці кошти купуємо те, що нас просять солдати 

і веземо це у військові частини, передаємо на фронт. Також 

відвідуємо госпіталі, де лежать наші поранені і деякі кошти 

залишаємо їм. На сьогоднішній день ми провели два великі 

благодійні концерти у Чернівцях, де зібрали 36 тисяч 

гривень і в Києві – 33 тисячі гривень. Також іноді 

виступаємо в парках, на вулиці і всі кошти, які заробляємо, 

вкладаємо у нашу армію. Недавно ми відвідали військовий 

госпіталь у Києві, де лежить багато наших 

воїнів. У багатьох з них немає рук, ніг, обпечені 

обличчя. А хлопцям – по 19-20 років. Але вони 

не злі, не ображені на життя, на милицях 

носять жовто-сині стрічки і далі вболівають за 

Україну. Біля них є багато волонтерів, які 

приходять, доглядають, приносять їжу, щоб 

хлопці відчули, що вони не покинуті, що про 

них турбуються. Багатьом потрібне 

протезування. То ж будемо надалі виступати, 

щоб збирати кошти і допомагати їм фінансово, 

адже як кажуть "зі світу по нитці". Можна 

скромніше жити, відмовити собі в якійсь 

покупці, розвазі, мандрівці, але бути щасливим 

від того, що ти комусь допоміг. У нас зараз дуже 

сильний волонтерський рух, люди їздять в зону, 

де йдуть бої, розвозять жилети, каски, їжу. 

Україна дуже об'єдналася і духовно виросла. Ви, 

дорогі наші земляки в Іспанії, також можете 

долучитись до благодійної допомоги Україні, 

вона нам дуже потрібна, бо на Україні справжня 

війна з Росією, реальна, страшна, війна без 

правил з боку Росії, цинічна, брехлива і 

жорстока, з масовими убивствами наших 

людей, в тому числі і мирних жителів. 

Крім безпосередньої підтримки АТО, 

яким є Ваше життя зараз? 

Звісно, на першому плані – підтримка наших 

воїнів, - як духовно, так і матеріально. Також, 

після успіху Шевченківського свята в Барселоні, 

ми продовжуємо традиційну підтримку 

«закордонних» українців: з Товариством 

«Україна-Світ» (гол.– Герой України Іван Драч, 

гол.сек.– Алла Кендзера) та колегами по сцені 

ми відвідали Румунію та заспівали нашим 

задунайським співвітчизникам, а також – 

плануємо таку ж поїздку до українців Італії. 

Разом зі своїми дітьми відкрили для себе цього 

літа Тернопільщину, краще познайомилася з 

цим мальовничим краєм – із його замками та водоспадами. 

Як мало ми знаємо місця на рідній землі! Я переконалася, 

що подорожі саме такими місцями – набагато емоційніші за 

туризм чужинами.  

Які Ваші плани на майбутнє?    

Я живу сьогодні і зараз. Найбільше моє бажання – це мати 

натхнення і писати. Іноді я пишу пророчі твори, які з часом 

збуваються або дають мені якісь життєві підказки. Дуже 

важливо вловлювати ці твори, отримувати від Бога цю 

інформацію. Під час кривавих подій на Майдані я написала 

оптимістичну пісню "Сонце встане". Звідки, думала я, в 

такий тяжкий час така переможна пісня? І знаю, що це не 

просто так, кожного разу, коли я її співаю, навіть у дуже 

хмарну погоду, до кінця пісні пробивається сонце. Так воно і 

буде, встане сонце над Україною, переможне, ясне в синьому 

небі. А в планах –  боротьба за Україну! На кінець вересня 

запланована поїздка в Італію до наших земляків у Рим, де 

буде відбуватися відзначення річниці незалежності України. 

А взагалі, я дуже легка на підйом, якщо виникає якась 

важлива і доцільна поїздка, можу зібратися за одну годину і 

вперед.  

Фото надані 

співрозмовницею 

Довідка «Н.У.» 

Леся Горова – 

львів’янка. У 1994 р. 

закінчила Львівську 

державну 

консерваторію ім. М. 

Лисенка, - 

композитор.  

З 16 років працює на 

професійній сцені. 

Працювала 

викладачем, 

займалася дитячою 

творчістю.  

Заслужена артистка 

України (2006).  

Член Національної 

спілки композиторів. 

Має в репертуарі 

понад 300 власних 

пісень. 

Активна учасниця 

сцени Євромайдану.  

Її творчість знають у 

багатьох країнах світу. 

Леся Горова була 

гостею багатьох 

заходів, які 

провадяться 

українською 

діаспорою.. 

 У Іспанії виступала в 

Барселоні та Мурсії – 

в березні ц.р. 
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Історія  і сьогодення нащадків Задунайських козаків 

Алла КЕНДЗЕРА | Тульча-Київ 

У місті Тульча, що  в румунській провінції Добруджа, в 
рамках Міжнародного фестивалю документальних 
фільмів національних меншин, які проживають на території 
Румунії, відбулася презентація документального фільму 
«Запорожці за Дунаєм». Стрічка була знята режисером 
Валентином Сперкачем та оператором Олександром 
Фроловим літом 2013 року. Це – перший український 
фільм, знятий про українців, які проживають в гирлі 
Дунаю. 

 На перегляд фільму прийшли 
нащадки козаків – українці, які 
проживають в селах, розкиданих по гирлу 
Дунаю – з Караорману, Катарлезу, Леті, 
Телиці, Пардену, та мешканців Тульчі, 
більшість з яких і були головними героями 
стрічки. Фестиваль підтримала делегація 
громадських діячів,  письменників з 
Бухаресту та Сату-Маре на чолі з Головою 
Союзу українців Румунії (СУР) Стефаном 
Бучутою.  

Відомо, що після ліквідації 
Запорозької Січі Катериною у 1775 році,  11 
частина запорозьких козаків пішла у 
турецькі володіння. Через три роки вони 
змушені були стати турецькими 
підданими. Задунайська Січ – військово-
територіальна організація українських 
козаків у гирлі Дунаю – проіснувала 
більше, ніж півстоліття. Заснована 
спочатку на лівому березі Дунаю в районі 
сучасного м. Вилкове (Одеська обл.), вона 
відтворила організаційний устрій 
Запорозької Січі, поділ на курені, 
військову дисципліну, звичаї та  зберегла 
православну віру. 

Автори фільму показали як зберігаються і 
самобутність, і мова, і традиційно-побутові стосунки в сім’ях 
 українців, - нащадків задунайських козаків, які 
проживають в селищах, розкиданих по всьому гирлу Дунаю 
сучасної  Румунії.  
Фільм був знятий за фінансової підтримки МГО «Реєстрове 
народне українське козацтво» та за дієвої участі Союзу 
українців Румунії та Товариства зв’язків з українцями за 
межами України «Україна-Світ». Надзвичайно велика 
організаційна допомога була надана філією Союзу 
українців Румунії в м.Тульча, зокрема,- його керівником 
Дмитром Черненком та членами української громади.  

Для режисера фільму Валентина Сперкача це – вже 
другий фільм про козаків.  У 1992 році   творчою групою 
було зроблено унікальне етно-соціальне дослідження в 
фільмі “Кубанські козаки. А вже літ двісті”, де оповідується 
про історію переселення козаків на Кубань, про роль 
українців у заселенні й освоєнні нинішнього 
Краснодарського краю Росії, про те, як живеться і про що 
мріється сучасним нащадкам славних запорожців в умовах 
іншої держави.  

Як відзначив Валентин Сперкач, це дуже велика 
тема – дослідити як склалися долі козаків-українців, 
трагічний або щасливий жереб їхніх нащадків. Це хвилює 
кожного нашого співвітчизника  в Україні, а також 
викликає жваве зацікавлення багатьох людей в світі, бо має 
незаперечне загальнолюдське значення, свідчить про 
невмирущість духу нації, необхідність єднання через 
культуру, освіту, пам’ять роду, історичні та цивілізаційні 
надбання людства.  

Українська мистецька  делегація, що приїхала на 
запроошення СУР, була в складі Героя України, 
письменника та сценариста - Івана Драча, Лауреата 
Національної  премії  ім.Тараса Шевченка,  режисера-

документаліста – Валентина Сперкача,  голови Секретаріату  
Товариства «Україна-Світ» – Алли Кендзери, артистів 
«Народної філармонії» – Народної артистки України Раїси 
Недашківської, Заслуженої артистки України, композитора 
та співачки – Лесі Горової, лауреата Міжнародних конкурсів, 

директора «Народної філармонії» та співачки – Руслани Лоцман. 

Члени української делегації  поклали квіти до 
пам’ятника Тарасу Шевченку в м.Тульча та до  пам’ятного 

знаку останньої Січі в історії Запорозьких козаків у 
Верхньому Дунавці, в Добруджі, а також виступили на 
«майдані», де їх привітав мер м.Тульчі, та, разом з 
українською громадою, проїхали по Дунаю.  

Після відвідання пам’ятного знаку задунайським 
козакам, відбувся «круглий стіл» за участю представників 
керівного складу Союзу українців Румунії, української 
делегації та декана історичного факультету  Одеського 
Національного університету ім. І.І.Мечникова В’ячеслава 
Кушніра, на якому вирішувалося питання будівництва 
історико-меморіального комплексу, присвяченого 
задунайським козакам. Жвава дискусія показала, що 
українська та румунська сторони зацікавленні у будівництві 
цього комплексу, враховуючи, що цього року виповнилося  
200 років від  переселення  запорозьких козаків в гирло 
Дунаю.  

Події, які відбувалися в румунському місті Тульча, 
де українська громада є третьою за чисельністю у вінку 
багатонаціонального міста, переконливо довели 
неоціненний внесок, який зробило задунайське козацтво  в 
розбудову незалежної братньої  держави Румунії, і ще раз 
підтвердило, що тема козацтва продовжує залишатись 
актуальною  у XXI столітті. І залишається вона такою, 
завдяки небайдужим людям, для яких історія України та 
українців завжди була і буде головною темою їх життя.  

І.Драч, А.Кендзера, Л.Горова, Р.Лоцман, В.Сперкач / Фото  авторки 

Довідка 
За Дунаєм на кінець ХVІІІ ст. перебувало до 20 тис. 
козаків. До Січі належало три слободи, в яких мешкали 
одружені козаки. Козацькі території користувались 
автономними правами. Виділена козакам земля 
звільнялась від оподаткування і виконання будь-яких 
повинностей, крім військової. Проте, військова повинність 
була доволі обтяжливою.

«Україна: хронологія розвитку», видавництво «Кріон»
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Україна та Іспанія, поєднані коханням. 

Люди зустрічаються, закохуються, 

одружуються… Якщо цей процес 

відбувається в еміграції,- як серед 

співвітчизників, так і з представниками 

місцевого населення,- громади 

переростають в діаспори. Таку еволюцію 

закріплює народження нового покоління. 

Для відносно недавнього українського 

поселення в Іспанії такі події ще рідкість.  

Проукраїнський пікет, що вже 

традиційно проходить щовихідних на 

одній з центральних площ м.Валенсія, в 

спогадах української родини Пригода 

розділиться на «до» та «після» 17 серпня. 

Саме в цей день вони віддавали дочку 

заміж. Для присутніх там наших 

співвітчизників це стало також 

незабутнім.  

Молодята – Христина і Родріґо стали 

першою в Іспанії українською парою, що 

розпочали церемонію свого шлюбу з 

відвідання українського «майдану» в 

своєму місті. Присутні пригощалися 

випічкою і шампанським, а молодята 

приймали їх вітання. Багато місцевих 

співвітчизників знали цю пару. Більше 

того,- ми були свідками їх кохання: ці 

українка та іспанець брали участь чи не в 

кожному мітингу та пікеті і, переважно,– 

разом. 

Звісно, це не було святом під час біди; не 

було і «гулянь». Аскетичний стиль 

святкування не обмежив щастя молодят 

та всіх гостей. Цей вечір став поєднанням 

іспанських та українських половинок усіх 

присутніх.  

Мати молодої призналася як нелегко 

далася підготовка церемонії і фуршету, 

котрі, до слова, пройшли бездоганно: 

«зранку ми шукали де закупити 

бронежилети та як допомогти іншим 

потребам Армії, а вечорами продумували 

деталі цього дня»,- розповіла пані 

Наталя.  

Одна з гостей вітала молоде подружжя 

словами послання Св. Ап. Павла: «...Є три 

речі, що залишаються: віра, надія і 

любов. А найбільша між ними – любов».  

Нехай їм щастить у цьому Божому шляху! 
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Державні свята: огляд звітів

БАРСЕЛОНА 

22 серпня, в Генеральному консульстві України в 

Барселоні, спільно з представниками української 

громади Іспанії були проведені урочисті церемонії 

вшанування Державного Прапора та Гімну України, 

вручення перших паспортів громадянина України для 

виїзду за кордон по досягненню повноліття 

співвітчизникам, які проживають на території 

консульського округу, а також книжок про нашу 

державу з пам’ятним написом. 

На початку церемонії присутні вшанували хвилиною 

мовчання пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні та 

співвітчизників, які віддали своє життя, захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України. 

У зверненні до громадян Генеральний консул України в 

Барселоні О.В.Хрипунов проінформував про важливе 

значення державних символів як невід’ємних атрибутів 

кожної незалежної суверенної країни, пройдений 

Україною шлях державотворення, нинішню ситуацію на 

сході країни, перспективи євроінтеграції, побажавши 

учасникам церемонії якнайскорішого відновлення миру 

та стабільності в нашій державі. 

Оф.інф.ГКУ 

МАДРИД 

23 серпня, в Посольстві України в Іспанії урочисто 

підняли Державний Прапор України. У зверненні до 

присутніх Посол наголосив на необхідності 

максимальної активізації роботи українських 

дипломатів Посольства та консульських установ з 

доведення до іспанської громадськості правдивої 

інформації про перебіг подій в Україні, забезпечення 

всебічної підтримки офіційним Мадридом суверенітету, 

територіальної цілісності нашої держави та подолання 

зовнішньої агресії. 

Оф.інф. ПУ 

24 серпня, в Українській греко-католицькій церкві 

"Благовіщення" відбулася святкова Літургія, 

приурочена до Дня Незалежності України, за участю 

представників Посольства України.   

Інф. УПА «Воля» 

ВАЛЕНСІЯ 

23 серпня У Валенсії відбувся мітинг – хода вишиванок,  

що пройшла від Площі Мерії до  до Площі Богородиці 

та назад. У колоні зібралось загалом понад 130 

маніфестантів. 

До наших місцевих українців Валенсії долучилися 

представники громад з Мадрида, зокрема,- колектив 

«ConUcrania» та керівник освітньо-культурного 

осередку «Дивосвіт» з Альоркону. 

В ході брали участь українці з Лондона, а також місцеві 

громадяни, що давно і активно підтримують Україну, 

будучи іспанцями. 

Інф. «U-Armonía» 

САНТАНДЕР

У центрі столиці Кантабрії наші співвітчизники вийшли 

на мітинг в національних вишиванках.  

Влс.Інф. / М.Курницька 

*** У дні наших державних свят, чи не в кожному місті 

компактного проживання українців, майорів на 

домівках синьо-жовтий стяг. Такий результат флешмобу 

в соцмережах,  підтриманий Президентом України. 

Фото Х.Пригоди 

Фото з відкритих джерел 
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23-й День Незалежності:  гіркий присмаком болю, незламна віра. 

Антоніна СКЛЯРЕНКО | Барселона  

Цього року Україні, як незалежній державі, виповнилося 23 
роки. Багато пережито і пройдено, непростим був шлях 
країни до незалежності, нелегкий він, на жаль, і тепер.  В 
день, коли має лунати музика свободи, а в повітрі – витати 
радість і надія на нове довгоочікуване щасливе майбутнє, 
відчувається присмак смутку і болю, а перед очима - образи 
матерів, які невпинно чекають своїх синів додому, заплакані 
очі дітей, які ще до кінця не усвідомлюють, що означає це 
страшне слово – «війна», яка збирає їх батьків і близьких, 
туди, звідки повертаються не всі. 

У нелегкий час тривоги і невизначеності особливо 
гостро постає питання співпраці і взаємодопомоги, 
підтримки,- як фізичної, так і моральної,- підтримки тих, 
кому небайдужа доля країни і людей, які в даний момент 
ризикують власним життям, щоб врятувати те, що було 
здобуто важкою працею, – свободу і власну гідність. 

Український колектив народноі творчості приїхав до 
Барселони в рамках міжнародного туру для того, щоб разом 
з українцями, які проживають в Іспанії, відзначити День 
Незалежності. Знаковим є те, що концерт, в якому брали 
участь члени колективу, відбувався в приміщенні церкви 
Св.Моніки. Червоною ниткою через усю концертну 
програму проходила тема співучасті до долі солдатів 
української армії, а пісні у виконанні вокалістів, немов 
молитва, звучали в приміщенні церкви. Ці слова, сповнені 
поваги, підтримки і надіі, лунають вже півроку в різних 
містах і селах України,- силою  пісні наші співвітчизники 
підтримують солдатів та вселяють надію в серця їх близьких. 
Мені випала нагода поспілкуватися з засновником і 
продюсером колективу – Андрієм Івановим.  
–– Як виник задум створити колектив і скільки років 
він існує? 

–– Наш колектив був створений в 2012 році групою 
однодумців, які люблять співати, і, які вирішили 
об’єднатися для того, щоб дарувати радість людям. Наш 
колектив – самодіяльний, але з продюсерською підтримкою. 
Основна ідея – їздити по різних містах і селах України. 
Зараз, на жаль, великі концерти проводяться у великих 
містах, маленькі ж селища та райцентри такої можливості 
майже позбавлені, тому наш колектив зорієнтований, в 
першу чергу, на них. Зараз, в такі непрості для України часи, 
орієнтація колективу –  на підтримку наших земляків, які 
знаходяться в дуже непростих умовах...  
–– Ви часто відвідуєте військові частини? Як 
сприймають колектив там, де небезка чатує на 
кожному кроці, де знайти час для відпочинку дуже 
нелегко? 
–– Уже півроку ми їздимо Україною, співаємо і говоримо про 
те, що болить. Наша програма називається «Герої не 
вмирають», ми співаємо і говоримо про тих героїв, які зараз 
на передовій виборюють незалежність нашої держави. 
–– Чому своє міжнародне турне ви розпочали саме 
тут, в Каталонії? 
––Каталонія – досить знакова частина Іспанії, з чітко 
вираженою самобутністю, де люди мають свою мову, свою 
культуру; це - горда і багата піснями земля.  

–– Як Вам вдалося втілити цей благодійний задум? 

 

–– Це той випадок, коли були поєднані зусилля 
Генконсульства та Асоціації «Червона калина». З одного 
боку,- ще з першого нашого звернення – 9 липня, 
дипломати надавали всіляку інституційну підтримку,- 
зокрема організували виступ колективу на міжнародному 
мистецькому фестивалі в м.Льорет-дель-Мар, долучилися 
самі та мобілізували вагому і фактично вирішальну, в 
момент придбання квитків на переїзд до Іспанії, фінансову 
допомогу місцевих підприємців. З іншого боку,- члени 
асоціації «Червона калина» дуже тепло нас прийняли: 
виручили нас з ночівлею, транспортом, організували виступ 
в Барселоні.   

Ніжною і привітливою, доброю і щирою, ласкавою, 
як сама українська пісня,- такою була наша бесіда з 
учасницею колективу Катериною – дівчиною з дуже чистим 
голосом і прекрасною усмішкою, з якою вона розповідала 
про своїх колег,- інших членів їхньої творчої родини:  
–– Ми всі – з різних куточків Украіни: є люди з Івано-
Франківська, Києва, Харкова, Київської та Сумської 
областей, з інших регіонів. Та ціль у всіх одна – показати, що 
пісня єднає, вона – не має ні меж, ні кордонів, а в її словах – 
історія народу від давніх часів і до сьогодення,- розказала 
артистка. 

В планах колективу – творчі поїздки до Прибалтики, 
Німеччини та Грузіі. Іспанія стала відправною точкою, з 
якої дзвінка мелодія української пісні  буде лунати  ще 
голосніше на теренах інших держав. Але самі артисти дуже 
хочуть ще раз потішити виступами українців Іспанії і вже 
готують свій концерт у м.Валенсія – наприкінці вересня. 

Колектив «Пісень-світу», організатори, деякі глядачі. / Фото ГКУ 

Напередодні публікації цього номеру пан Андрій Іванов 
повідомив, що лише під час виступу в церкві Св.Моніки 
вдалося зібрати 2,6 тис. євро. Ця сума була передана 11 
вересня командиру батальйону «Київська русь» зараз. 
Церемонія відбулася у Військовому госпіталі (м. Ірпінь, 
Київська область), де зараз лікуються кілька поранених 
вояків, – додав він. 
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Лаудація 

У День Незалежності, під час 
урочистостей в церкві Св.Моніки 
м.Барселона, в присутності численної 
громади, Генеральним консулом України 
Олександрим Хрипуновим було 
проведено вручення офіційних подяк 
Генконсульства та пам’ятних сувенірів – 
за активну громадську діяльність, 
популяризацію української культури в 

Іспанії: 

Колективу Київського театру 
«Пісень світ» 

Володимиру Петрущаку 

Голові асоціації «Червона Калина», 
директору школи ім.Т.Г.Шевченка 

Ользі Дзюбан 

Голові асоціації «Джерело», 
директору ЗУНЗ «Мрія» 

Крім цього, за дорученням голови 
Української Всесвітньої Координаційної 
Ради М.Ратушного та керівництва 
Товариства «Україна-Світ», О.Дзюбан 
було вручено ювілейну медаль УВКР 
«200-річчя від дня народження 
Т.Г.Шевченка». 

Усім – 
вітання! 

Офіційна хроніка ГКУ 

З нагоди 23-ї річниці незалежності України колектив Київського 

театру пісні «Пісень світ» успішно виступив у м.Льорет-де-Мар 

20 серпня під час турне по Коста Брава з метою збору коштів на допомогу дітям, 
постраждалим на сході України, у курортному містечку Льорет де Мар відбувся 
благодійний виступ артистів Київського театру пісні «Пісень світ» у рамках 
щорічного міжнародного фестивалю танців і співу.  
У фестивалі взяли участь також молодіжні колективи з Іспанії та Росії.  
Висока майстерність українських артистів була відзначена 1-ою премією в 
номінації «Вокал».  

В Каталонії відбулася презентація нової 

Асоціації культури «Тарас Шевченко» 

21 вересня в одному з 
культурних центрів м.Есплугес, 
передмістя Барселони, пройшла 
презентація нової громадської 
організації по зв’язках з 
Україною – Асоціації культури 
«Тарас Шевченко».  
Головою асоціації став 
громадянин Іспанії, палкий 
прихильник української 
культури, ініціатор відкриття 
першої і поки що єдиної на 
території країни меморіальної 
дошки, присвяченої жертвам 
Голодомору 1932-1933 років та аварії на ЧАЕС, лауреат ювілейної медалі до 
200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка, композитор Жоан Сересо.  
До цієї важливої події в житті закордонного українства округу, Ж.Сересо, за 
сприяння Генконсульства України в Барселоні, видав перший компакт-диск 
поетичних творів Великого Кобзаря, які супроводжуються субтитрами з 
перекладом іспанською та каталанською мовами, а також авторськими 
музичними композиціями. Вірші декламуються учнями та вчителями 
української суботньої школи «Мрія», м.Барселона.  

В українській суботній школі «Мрія», м.Барселона, 

відбулася демонстрація фільму 

на підтримку вітчизняного режисера О.Сенцова  
Крім навчального процесу, в українській суботній школі «Мрія» велика увага 
приділяється виховній роботі, регулярно проводяться різноманітні 
просвітницькі та культурні заходи.  
Так, після урочистої церемонії відкриття нового навчального року, для учнів 8-
11 класів та їхніх батьків, за сприяння Генконсульства України в Барселоні було 
організовано показ повнометражного фільму «Гамер» українського режисера 
Олега Сенцова, незаконно затриманого російськими правоохоронними 
органами в Криму у травні цього року.  
Під час вступного слова перед демонстрацією кінострічки Генеральний консул 
України в Барселоні О.Хрипунов розповів про обставини затримання режисера, 
а також про зусилля української влади щодо звільнення іншої співвітчизниці, 
військової льотчиці Надії Савченко.  
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Перший дзвоник у «Дивосвіті», 

або під кутом зору стороннього 

Мирослав ЛИНЕЦЬ | Мадрид 

Замість прологу, або необхідність культурного 

розвитку в часи лихоліття та випробувань  

Чи не зауважили ви, що упродовж останнього часу 
занадто мало доброго навколо нас усіх: і в Україні, та й, 
зрештою, і тут,- далеко за її межами? Починаючи з 
листопада минулого року, ми неначебто занурилися в 
моторошні жахіття. В таких умовах надто складно жити 
повнокровним життям, або, як мовиться, «дихати на 
повні груди». Хоча, як би парадоксально не прозвучало, 
робити це вкрай потрібно. Всім без винятку. Бо інакше 
нас поглине біль і відчай. 

У цій круговерті, що несподівано звихрилася, 
вселяє оптимізм принаймні те, що ми вперто 
відмовляємося звикати до потрясінь. Ми не зачерствіли, 
не закам’яніли, не перетворилися в бурульки: кожну нову 
смерть сприймаємо як глибокий стрес. Можливо, не всі, 
але, безумовно, переважна більшість. Це означає, що ми 
героїчно захищаємо успадковане від дідів-прадідів 
бажання жити в мирі й спокої. Для нас війна – це 
настільки неприродно, наскільки й те, що ми не можемо 
обійтися без повітря. Тому потрібно тільки вітати 
бажання кожного жити повноцінним життям: 
подорожувати, засмагати на морському узбережжі, 
влаштовувати весілля, відвідувати виставки, концерти, 
бібліотеки, розважальні заклади. І не підтримувати тих 
похмурих осіб, які страждають напоказ, та ще й інших 
спонукають до цього. Навпаки – чим більше стріляють, 
тим більше має бути культурних акцій. 

Хтось зауважить, що веселитися під час війни, як 
мінімум,- аморально, а то й взагалі - злочинно. Проте, чи 
не є логічною думка, що, якщо ми відітнемо від себе 
насолоду від світу прекрасного, то моментально 
уподібнимося до «ходячого» горя. А воно, неначе магніт, 
буде притягувати все нові й нові потрясіння, «чорні» 
думки. Когось, буквально до останньої фіброчки душі, 
бентежать переповнені дискотеки, театри, кав’ярні й т.п. 
Хтось нарікає на концерти чи театральні вистави, 
забуваючи, що нарікати не варто, адже це – великий гріх. 
Зрештою, про погане  не хочеться говорити, тому,- 
давайте про приємне. Наприклад, про школу… 

Свято «дивосвітівської» родини, або про традиці 

та новації 

Закінчилось літо веселковим цвітом 
І кудись у вирій попливло від нас. 

Зажовтіла осінь над чарівним світом 
І дітей скликає в рідну школу, в клас. 

Цього святкового погожого дня було немало 
традиційного. Хвилювання напередодні урочистої події, 
завчасне прибуття як школярів з батьками, так і вчителів 
до школи. Потім: шикування перед початком, вихід учнів 
на подвір’я, починаючи з наймолодших - дошкільняток, 
що вперше переступили поріг школи, і, завершуючи 
одинадцятикласниками, які поважно «виплили» на 
середину, щоб почути свій останній «перший дзвоник». 
Далі: внесення під урочисті звуки маршу українського 
стягу, спільне виконання Державного гімну, привітальне 
слово директора школи, а згодом - віршований виступ 
першачків і майбутніх випускників, спільна м о л и т в а.  

І, як апогей урочистості, – перший дзвоник. Ці атрибути 
характерні чи не для всіх шкіл. 

А ось про те, що відрізняло урочистості в 
«Дивосвіті» від інших, дозвольте поділитися. Передусім, 
для свята вибрали іншу, аніж то прийнято в Україні, дату. 
Мусили виходити з тих умов, які характерні для Іспанії. 
Ще одна деталь. Організатори не побоялися, як кажуть, 
нещасливої цифри «13» (пам’ятаєте про 13 вересня?) і, 
таким чином, засвідчили, що не вірять в забобони. Це, 
безумовно, плюс.  

Наступне. Свято ще не починалося, а вже 
неозброєним оком було помітно, що відбуватиметься 
воно з використанням державної символіки та в  
українських вишиванках. Багатьом дітям вони замінили 
традиційну шкільну форму. З цього приводу такий 
епізод: ще на підступах до школи я обігнав учня, 
одягненого в строгий  темний костюм, та його маму. 
Хлопчина обурено висловлював матусі незадоволення від 
своєї одежі, наполягаючи , що у вишиванці йому було б 
зручніше та урочистіше... Крім цього, дуже сподобалося 
мені як пізніше виходили учні зі школи для шикування 
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на площі. Робили вони це, минаючи своєрідні ворота, 
утворені з двох великих вишиваних рушників, які 
піднесли над своєю головою двоє батьків.  Оригінально! 

Не мені одному запам’ятається, мабуть, і 
невеличкий концерт, приготований для аудиторії, що 
зібралася. Зокрема такі номери, як танок у виконанні 
учасників гурту «Дивосвіт» (керівник Олександр 
Ситніков), соло на скрипці одинадцятикласника Андрія 
Суховича та чудова пісня на слова Василя Симоненка 
«Виростеш ти, сину», виконана матір’ю Андрія - 
Ларисою. Не погрішу проти істини, коли скажу, що 
справжній фурор викликав виступ учасниць вокального 
ансамблю початкових класів під орудою Оксани Маланяк 
з пісенькою «Перший дзвоник». Ну, і звичайно, 
буквально «запалила» усіх, підняла до танцю, чарівна 
Ліля Ткачук, заспівавши в’язанку з українських пісень, 
таких як «Я піду в далекі гори», «Тиха вода», «Водограй» 
і «Червона рута». Браво - усім артистам! 
Не можу не розповісти ще й про такий хвилюючий 
випадок, що трапився вже після завершення урочистої 
лінійки, коли діти розійшлися по класах. Котрийсь із 
батьків, привівши свого сина до школи, захопив ще й 
молодшу донечку Ліду, якій виповнилося рочків чотири. 
Очевидно, мама діток не змогла бути присутньою, бо 
працювала цієї суботи, як і багато з нас - заробітчан. І 
треба було такому статися, щоб татусь відлучився на 
кілька хвилин, залишивши дівчинку під наглядом 
синочка. А той не впорався з покладеною на нього місією 
- доглянути сестричку. Словом, Ліда опинилася в класі з 
незнайомими їй школяриками. Але, тим не менше, не 
злякалася. Коли ж повернувся татко і не побачив доньки, 
то захвилювався. Десь з півгодини минуло, а може й 
більше, поки він знайшов «пропажу». Довелося татусеві 
голосно погукати по коридорах, сподіваючись, що чадо 
його почує. Так, зрештою, і трапилося. Роблю висновок: 
будь-кому в «Дивосвіті» може стати цікаво. А це, 
безперечно, - відрадна річ для школи. 

Деякі цифри та факти..., або цікавинки, здатні 

привернути увагу до «Дивосвіту» 

Перший дзвоник пролунав не лише для першокласників. 
Маю на увазі директора школи Наталю Володимирівну 
Бондаренко, яка вперше в такій якості вслухалася в 
малинові передзвони. З’явилися в навчальному закладі й 
нові вчителі. Марія Дмитрівна Мирга навчатиме діток 
української мови та літератури. А одним з музичних 
керівників стане вже згадувана мною Ліля Ткачук – 
популярна в українській громаді Мадрида та околицях 
співачка і музикант.  

Класними керівниками перших класів будуть дві 
Наталі Василівни – Бігун і Піскуровська.  
Цьогоріч за парти сядуть майже 250 учнів. Точні дані 
стануть відомі дещо згодом, коли остаточно 
урегулюються списки. Навчатимуть школярів десять 
вчителів початкових класів (від дошкільнят до четвертого 
класу) та одинадцять - у старшокласників. Разом – 21. 

І, наостанок, підтвердимо той факт, що 
«Дивосвіт» як і торік, швидше за все, буде найбільшою за 
чисельністю, а від так, і найпопулярнішою і 
найулюбленішою, української школою в Європі. 
В добру путь, шановні! 
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Український марш в надсегурській Мурсії 

Стефанія ШЕВЦОВА | Мурсія 

21 вересня о 19 год. сотні українців, що проживають у Мурсії, зібралися на 
площі Круз-Роха, щоб пройти «Маршем Миру» вулицями іспанського міста і 
тим самим засвідчити  любов до  своєї України і показати свою громадську та 
демократичну позицію.       

Колона рухалась набережною р.Сегура у напрямку площі Глорієта-де-
Еспаня, немов різнобарвна, жива та могутня вода... Українські національні 
кольори прапорів та гасел робили ще яскравішим осіннє небо Іспанії, а 
різноманіття фарб та орнаментів  українських вишиванок дивували людей 
багатьох країн світу, які були присутні на Марші, а також тих, хто спостерігав за 
ходою з вікон, парків чи тротуарів. 

Першими у колоні йшли діти-дошкільнята та учні, також одягнуті в 
національний одяг. Скільки гордості було у їхніх очах! Вони теж є борцями за 
мир в Україні, за мир у світі! 

Учасники ходи співали національні марші «За Україну» та «Ой, у лузі 
червона калина», йшли з гаслами: «Волю Україні!» та «Путін - геть з України!», 
а також вигукували «Слава Україні!» - «Героям Слава!». 
Хода завершилася двогодинним мітингом на площі біля Міської Ради Мурсії.  
Учасники виконали Гімн України, о.Віктор провів Молитву за мир в Україні та у 
світі, а потім мали слово голови асоціацій – С.Шевцова, І.Скоциляс, В.Концур. 
Вчитель історії Г.Грушецька зробила короткий огляд ситуації в Україні, Марія 
Христонько – вилила свій біль та ненависть у тільки-но написаній поезії, а 
красуня-перекладач донесла весь наш біль і надії іспанським учасникам та 
глядачам. 

Закінчився мітинг поєднанням спраглих душ і сердець, яких хвилює 
доля України:  було створено Громадський Комітет по збору допомоги 
Українській Армії у складі 9 чоловік – молодих та ініціативних добровольців. 
Досі ми теж збирали допомогу, але тепер це буде робитись регулярно,- аж до 
Перемоги! Також на сайті www.gromada.es пан В.Залізняк розмістив списки 
необхідних речей для наших бійців. 

У серпні 2014 р. у Києві вийшла книжка поезії 
Бориса Гуменюка «Вірші з війни», виручені кошти за 
продаж якої  його дочка передасть на потреби війська. 
Українці активно розкупили книжечки поезії, що ще 
пахне героїзмом захисників України та порохом 
передової... 

На оптимістичній ноті, з вірою у Перемогу 
Української Армії та підтримку прогресивних сил світу 
Мітинг закінчився Гімном України та вигуками: «Слава 
Україні! Героям слава!»  

Настав час 

Настав вже час Вкраїну будувати: 

Кордони маркувати,ставити пости, 

Щоб більше "Зелененьких" не шукати, 

Що загубилися і просять їх спасти. 

Настав вже час Вкраїну боронити, 

Як боронили Запорозькі козаки! 

Та тільки треба Армію створити, 

Щоби самим собі допомогти! 

Настав вже час робить порядок в домі, 

Що злий сусід розбив його ущент... 

Й зібрати звідусіль розбиті долі 

Та й вмитися під сонячним дощем! 

Вже час зібрати всіх в одну родину, 

За  величезним мировим столом, 

Нехай єдиною постане Україна 

Під синьо-жовтим прапором й гербом! 
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Практичні поради для виборців 

«...в день виборів Закон не дозволяє робити нові внесення до уточненого списку виборців...» 

Н.У. | 

Згідно Указу Президента України, 26 жовтня 2014 
року відбудуться позачергові вибори народних депутатів 
України. Під час виборів 25 травня чимало громадян, 
прибувші на дільниці, не змогли проголосувати через те, 
що не були в списках виборців конкретної дільниці. Для 
уникнення непорозумінь радимо з особливою увагою 
підійти до підготовлення свого волевиявлення.  

Перш за все, слід визначити дільницю, що 
належить Вам за місцем проживання в Іспанії; традиційно, 
тут утворено три закордонні виборчі дільниці: 
1) У приміщенні Посольства України в Королівстві
Іспанія (Мадрид, вул. Ронда де ла Абубілья, 52). Межі 
виборчої дільниці: Мадрид, Кастілья-Ла Манча, Кастілья i 
Леон, Екстремадура, Галісія, Астуріас, Кантабрія, Наварра, 
Країна Басків, Арагон, Ріоха; 
2) У приміщенні Генерального консульства України в
Барселоні (вул. Нумансія, 185). Межі виборчої дільниці: 
Каталонія, Валенсія, Балеарські острови;  
3) У приміщенні Консульства України в Малазі (вул.
Маестранса, 23). Межі виборчої дільниці: Андалусія, 
Мурсія, Канарські острови, м. Сеута, м. Мелілья. 

Слід усвідомлювати, що право проголосувати в день 
виборів надає Ваша наявність у списках належної 
дільниці. До такого списку виборець потрапляє двома 
шляхами:  
1) Автоматично - перебуваючи на тимчасовому 
консульському обліку (маючи дійсний штамп ТКО в 
закордонному паспорті).  
2) Не перебуваючи на ТКО, але завчасно звернувшися до
консульської установи із заявою щодо включення до 
Державного реєстру виборців (зміна виборчої адреси). 
Такий варіант може бути цікавим, зокрема, 
співвітчизникам, що проживають в Іспанії на нелегальній 
основі.    

Обидві ці відповідальні формальності можна 
здійснити безкоштовно, та не обов’язково особисто в 
консульсткій установі, - необхідні документи можна 
надіслати поштою. Останній день прийняття документів – 
20 жовтня. 

Важливо розуміти, що в день виборів Закон не 
дозволяє робити нові внесення до уточненого списку 
виборців. 

Якщо Ви не впевнені щодо місця Вашої виборчої 
адреси, варто скористатися послугами веб-сайту 
Центральної виборчої комісії «Державний реєстр виборців» 
www.drv.gov.ua  У розділі «Особистий кабінет виборця», 
після введення особистих даних, можна все перевірити і в 
рамках 1-2 діб на електронну адресу приходить відповідь з 
Вашою поточною виборчою адресою. Таку процедуру 
радимо проходити повторно за декілька днів перед 
виборами, адже навіть на цьому етапі бували робочі 
непорозуміння в системі даних, що завдавали людям 
неприємності в день голосування. 

Детальнішу інформацію можна прочитати на веб-
сайтах всіх трьох консульських установ, а також звернутися 
до них безпосередньо: запроваджено телефонні «Гарячі 
лінії» для оперативного надання консультацій з питань 
виборчого процесу і вирішення можливих проблемних 
питань. 

Сподіваємося, що активність виборців на цих 
виборах не обвалиться, як традиційно буває в порівнянні з 
президенськими виборами. Адже, як сказав Авраам 
Лінкольн, виборчий бюлетень – сильніший від кулі 

«Гаряча лінія» Номер 
телефону 

Посольство України в Королівстві 
Іспанія 

+34-620-64-13-24 

Генеральне консульство України в 
Барселоні 

+34-629-38-29-36 

Консульство України в Малазі 
+34-636-54-80-17 

Підготовлено на основі офіційної інформації ПУ в Королівстві Іспанія 

26 ЖОВТНЯ 2014 

Фото А.Цвик 
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Садочок вишневий малює хлопчина: 

"Ось тато, ось мама, сестричка і я,  

А як написати, що це - Україна?  

Навчи мене мови, матусе моя". 

Букварик прислала бабуся зі Львова, 

Й сама завітає, як літо мине, 

"Матусю, я хочу її розуміти, 

Навчи української мови мене". 

Допитливі очі, маленька долонька,  

"А що то: сопілка, лелека, куліш? 

А як заспівати колядку Різдвяну? 

Навчи ж мене, матінко, мови скоріш". 

Зійшов над Мадридом замріяний місяць, 

Розкритий букварик на літері  "Ї", 

Заснуло маля, і у сні золотому 

Співають про щастя йому солов'ї... 

Ірина Опанасенко 

Патріотичний кросворд 

1) Прізвище (псевдо) відомої поетеси, автора

"Лісової пісні" 

2) Гори, розташовані на заході України  (Карпати).

3) Головне зимове християнське свято.

4) Ім'я відомого українського поета, автора "Заповіту"

5) Столиця України.

6) Найбільша річка України

7) Частина світу, де знаходиться Україна

Мовна сторінка 

Патрік, 7 років. 

Пожертвував на А.Т.О. 

всі накопичування за 

декілька років –  

200 євро. 

Н А Й М О Л О Д Ш І 

Ч И Т А Ч І 
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ФотоФакти 

13 вересня ц.р. у м.Алкала-де-Енарес відбувся 

футбольний турнір «Кубок Незалежності 2014» 

«Я – кримський татарин», - 

флешмоб працівників Посольства України 

та Генконсульства в Барселоні

На момент публікації цього номеру,  

в ЗМІ України піднімалося питання можливого 

відкликання із довготермінового закордонного 

відрядження в Барселоні, – назад до Києва, –  

Генконсула О.В.Хрипунова. 

У наступному випуску «Н.У.» цей конфлікт 

буде досліджено.  

«Антифашистські» пікети українських дипломатичних 

та консульських представництв – продовжується.  

Барселона, 26 вересня 2014 р. 

«Я – кримський татарин»,- флешмоб працівників 

Посольства України та Генконсульства в Барселоні 
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Анонси. 

У нашому часописі є можливість розмістити рекламу. 
Оголошення некомерційного змісту (події, заходи) 
розміщуються безкоштовно, за наявності місця. 

Шановний читачу! 

Ймовірно, у Вашому селищі, місті чи регіоні мали місце 
вельми цікаві події, заходи чи новини української громади, 
які не описані у цьому номері. Даруйте - наша кореспон- 
дентська мережа лише розвивається. 

Маєте чим поділитися? - зв’яжіться з нами! 

Листи до редакції 

Бажаєте висловити свою думку щодо прочитаних у цьому номері матеріалів? 
Напишіть листа до редакції та відправте його на нашу електронну скриньку, – 
ми їх опублікуємо (а у разі їх великої кількості – оберемо кращі). Для цього, 
листи мають бути у рамках 200 слів та належно підписані з вказанням автора, 
місця його проживання в Іспанії, офіційного статусу, якщо такий є. 

Важливі номери телефонів: 

Номер 112 – служба порятунку на всі випадки життя 
Номер 016 – цілодобова юридична допомога жертвам 

домашнього насильства (працює на 51 мовах світу) 
Номер 010 – муніципальна довідкова 

У разі надзвичайних ситуацій – загрозі життю, або у випадках загибелі 
громадян України (виключно) працюють цілодобові гарячі лінії консульських 
установ: 
- для автономних областей Каталонії, Валенсії та Балеарських островів – 
Генеральне Консульство України в Барселоні: 
тел. 629 38 29 36 
- для автономних областей  Андалусії, Мурсії, Канарських островів, міст Сеута 
та Мелілья – Консульство України в Малазі: 
тел. 636 54 80 17 
- Для решти автономних областей та загалом – Посольство України: 
тел. 620 64 13 24 

Також діє гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 16 57 
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Залишайтесь з нами! 

 
1. Читайте наш часопис та поділіться ним із 

рідними, друзями та знайомими. Пишіть нам свої 
відгуки, пропонуйте власні матеріали, - ми робимо 
спільну справу. 

 
2. П і д п и с у й т е с я  н а  с т о р і н к у  н а ш о г о часопису 

в ФБ. Ви завжди можете знайти  там посилання на 
актуальні новини, а  також найсвіжіші вісті з громади та 
інші цікавинки. 

 
3.  Ви також можете пропонувати для 

розміщення Ваші некомерційні оголошення різного 
характеру. 

 

З повагою, редакція часопису 
«Надсегурська Україна». 
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