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Суспільство
Що добре для родини - добре для нації
Адольф Кольпінг

Останні події в Україні не тішать жодного свідомого громадянина держави. А
те, що на Сході батьківщини йде війна та неспокій, не залишає байдужими всіх
вболіваючих за мир людей. Всі ми тим чи іншим чином намагаємося хоч якось допомогти,
підтримати, посприяти - біженцям, воїнам, родинам загиблих, пораненим... Ми
допомогаємо особисто, збираємо кошти всією парафією, проводимо кольпінговські
акції.
Пропонуємо Вашій увазі опис деяких акцій, що пройшли в трьох осередках нашої
організації.
РК м.Чернівці
Віддзвонили недільні дзвони у церквах. Вересневий
теплий день навівав спокій та мир. Та нема спокою ні в
душі, ні в суспільстві, ні в державі. Війна увірвалась в наше
життя. Ворог, старий російський імперський хижак, знов
запалив вогонь війни на сході нашої держави.
Горить Донбас і Луганськ, палають міста та села, ллється
кров. Тисячі мирних жителів тікають з рідних домівок.
Підняли голови терористи та російські шовіністи. Їхня
єдина мета – знищення України як держави. Сепаратизм
окремих лідерів,психоз терористичних бандюків та
російських найманців, до яких вже приєднались регулярні
військові частини Росії – це вже війна проти суверенної
держави. Незважаючи на міжнародні протести та санкції,
Україна залишилась сам на сам з агресором. Збройні сили
українських вояків дають агресору достойну відсіч. Армія, яку впродовж останніх років розвалювали та
обкрадали наші керівники отримала у спадок великі проблеми . Немає сучасної важкої зброї, засобів
зв'язку. Немає транспорту, амуніції , провіанту, дуже мало військових фахівців сучасної техніки. В
штабах панує корупція та зрада, розгубленість паркетних генералів. Все розкрадено, розвалено,
розпродано. Та, незважаючи на всі негаразди, країна об'єдналась, нечуваний патріотизм та героїзм
наших солдатів, добровольців прикордонників, бійців національної гвардії чинять рішучий опір
найманцям та окупантам. Перемелюють та знищують техніку, живу силу окупантів. Лише підступне
введення російських регулярних частин врятувло їх від повного розгрому. Важко воювати, потрібна
сучасна зброя, боєприпаси, військове спорядження, ліки. Тому армії з перших днів війни почали
допомагати всі громадяни, весь народ. Не залишились байдужими і ми. Цієї неділі, 7 вересня, пройшов
книжковий ярмарок – акція «Купи книгу – допоможи пораненим воїнам АТО». Організатори акції:
Чернівецька організація «Родина Кольпінга», польське товариство ім. Адама Міцкевіча, парафіяни
Римо- Католицької Базиліки Всечесного Хреста, волонтери УТВ. Книги приносили з дому організатори
акції, парафіяни, волонтери, небайдужі люди. Кожен бажаючий сам оцінював книгу, яка його цікавила і
вкидав до опломбованого ящика пожертви. Всього в ході акції було зібрано 3112 грн. Гроші було
п е р е д а н о в ко о р д и н а ц і й н и й ц е н т р д л я д о п ом о г и в о ї н а м АТ О , я к и й д і є п р и
облдержадміністрації.Cподіваємося, що ці кошти допоможуть нашим хлопцям на Сході і хоча б трішки
наблизять всіх нас до такої довгоочікуваної, вистражданої перемоги!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...

Мечислав Зубжицький,
Член РК м.Чернівці

Суспільство
РК м.Стрий
РК м.Стрий ініціювала проведення благодійної акції «Родина - школа
любові». Учасниками акції були (як це зрозуміло з назви) цілі сім'ї:
батьки, дідусі, бабусі, діти та внуки. Акція була подібна скоріше до
веселого сімейного свята з іграми та конкурсами, солодощами та
подарунками, гостями та пам'ятними сімейними фото.
Отже, після Святої Літургії в костелі Народження Пресвятої Діви Марії
всі учасники та гості завітали на подвір'я Стрийської ЗОШ №1, яка
надала територію для проведення акції. Організатори акції, якими
виступали члени Товариства «Родина Блаженного Кольпінга» м.Стрий та
суботня школа польської національної меншини м.Стрий, розробили
цікаву та різноманітну програму заходу для всіх вікових категорій
учасників. Для батьків проводилися корисні тренінги,для наймолодших
учасників - цікаві ігри, для всіх разом - спортивні конкурси та вікторини
для ерудитів. Всі сім'ї були нагородженні різноманітними призами,
починаючи від наборів для творчості для малюків і закінчуючи
пам'ятними сімейними фото та дипломами для батьків. На завершення
всіх чекав ярмарок смаколиків та книжок, отримані кошти з якого були перераховані бійцям, які
захищають Україну на Донбасі (зібрано 883 гривні).

За матеріалами статті Наталії Дрозд, волонтера акції
//Рекламно-інформаційна газета «Фортуна»//
РК м.Ужгород
З метою допомоги військовим закарпатського
краю, що перебувають в зоні АТО, РК м.Ужгород,
група волонтерів та громадська активістка Власта
Негря ще влітку розпочали масштабну акцію по
збору необхідних речей, продуктів, ліків, навіть
військової амуніції. Майже кожні вихідні
учасники акції стояли на входах в місцеві
супермаркети та збирали матеріальну допомогу.
Зібране завозилося у одну з військових частин
Ужгорода, де розкладалося в посилки і самі ж
солдати довозили їх на схід. Весь процес збору та
безпосередньої доставки посилок нашим
військовим на Сході можна прослідкувати в
соцмережах, зокрема у Фейсбуці. І ще одним гарним знаком того, що ця справа дає добрий результат, є
безпосередній контакт (через телефон та інтернет) з нашими хлопцями-військовими, які щоразу
звітують про успішне отримання та розвантаження посилок. Ну і постійно пишуть про те, чого ще їм не
вистачає для ефективної оборони наших кордонів. Хлопці в зоні АТО також тішаться таким маленьким
приємностям, як малюнки дітей, які організатори акції намагаються ставити в посилки кожного разу як
відправляють їх в Донецьку та Луганську області. Для них ці малюнки - як обереги від лихої кулі чи
снаряду. Ми вболіваємо за тих, хто зараз в самій гарячій точці країни, і гаряче молимо Бога про мир і
спокій в державі.

Тетяна Ігнатьо,
регіональний референт Справи Кольпінга в Україні

Наші проекти

Університет Третього Віку
м.Стрий
1 жовтня Університет Третього Віку в м.Стрий
ось уже третій рік поспіль гостинно відчиняє
двері усім, кому за 50. УТВ в м.Стрий
заснований 9 лютого 2012р. Громадською
Організацією «Справа Кольпінга в Україні». А
Товариство «Родина Блаженного Кольпінга»
м.Стрий, яке є осередком ГО займається
реалізацією даного проекту.
Стриянам є чим пишатися, адже такі
університети організовані далеко не у всіх
містах обласного значення, а УТВ нашого міста
перший і чи не єдиний серед районних міст.
З перших днів створення університету
керівництво взяла на себе Леся Бугера – Голова
РК, вчитель початкових класів СЗШ І-ІІІ ст.
№10, викладач польської мови та літератури.
Зустрічаючись із слухачами УТВ, у п. Лесі
горять очі, вона із захопленням розповідає про
справу «Родини Кольпінга», про нові ідеї та
задуми. Наш керівник – наш однодумець.
Наші слухачі – це люди, які після виходу на
пенсію все ще повні сил і активності, хочуть
жити духовним життям, спілкуватися, вивчати
ті дисципліни, які їм цікаві, які б наповнювали
їх життя новим змістом. Серед слухачів –
учителі і інженери, економісти і музиканти,
геологи і лікарі, біологи і акушери і т.д.
В університеті діє декілька різних секцій за
інтересами.
Великою популярністю користується секція
«Золоті ручки» під керівництвом слухачок УТВ
п. Любові Левицької та п. Лариси Паньків.Із
звичайних побутових предметів, як от паперу,
шишок, кави, макаронів виходять справжні
витвори мистецтва. Недарма ж ці художні
вироби вже двічі виставлялись на благочинних
виставках у Львові і користувалися добрим
попитом. Із задоволенням навчаємося нового та
удосконалюємо вміння з того, що знаємо.
Покращуємо комп'ютерну грамотність в
приміщенні центральної бібліотеки ім.
Маркіяна Шашкевича за це дякуємо директору
ЦБС м. Стрия пані Людмилі Яремко та
колективу бібліотеки, а також нашому
викладачеві Едуарду Олексяку.
Бути здоровим допоможуть заняття в
тренажерному залі міської поліклініки.
Цього року введено новий курс «Фінансова
грамотність». Представник німецької фірми

OVB лідер з надання фінансових консультацій
по всій Європі, п. Софія Вагляр дуже цікаво і
доступно навчає слухачів УТВ фінансової
грамотності.Слухачі університету дуже
полюбляють уроки польської мови та
народознавства. Завдяки особистим якостям
викладача з Польщі п. Божени Домбровської, за
«круглим столом» збирається все більше
симпатиків польської мови і культури.
Для любителів активного відпочинку працює
також секція «Мандрівник». Керівники секції
Ольга Пилипів та Лідія Держко, географ за
фахом, активно розробляють маршрути цікавих
мандрівок. В минулому році було здійснено
декілька поїздок до Львова і Сколе. Цього
навчального року, не втрачаючи чудові дні
золотої осені, слухачі милувалися красою
осіннього лісу та блакиттю лісового озера в м.
Моршині. А 13 жовтня 2014р. любителі
мандрівок здійснили подорож в Закарпаття в м.
Мукачево і м. Берегово. Було цікаво
познайомитися із місцевими звичаями та
пам'ятникам, а купіль в термальному басейні м.
Берегово остаточно переконала нас, що ми тут
не останній раз. А наступного дня енергійні
слухачі УТВ вже знову в дорозі! На запрошення
Генерального Консульства Польщі у Львові
наші слухачі виїхали на перегляд фільму «Серце
на долоні» в рамках 3 Фестивалю сучасного
польського кіно уЛьвові.
Планів багато...Так і повинно бути.

Ольга Пилипів,
слухачка УТВ м.Стрий

Молодь Кольпінга

Словенія

Наприкінці жовтня в невеличкому містечку
С л о в е н і й Гр а д є ц , С л о в е н і я , в і д бу в с я
м і ж н а р од н и й с е м і н а р , куд и з ' ї ха л и с ь
представники молоді Кольпінга з різних
куточків Європи: Угорщини, Польщі, Румунії,
Сербії, Хорватії, Словенії, Словаччини,
Німеччини таі України, яку представляли Галя
Єрьоміна, Юля Вонсович та я.
Сам семінар планувався, як координаційні збори
голів молоді Кольпінга з європейських країн для
обговорення здобутого досвіду, а також планів
на майбутнє. Кожна країна поділилась своїми
здобутками, досвідом проведених заходів, а
також проблемами, які ми жваво обговорювали
для знаходження найбільш оптимального
рішення. Під час зборів ми також визначили, де
проводитимуться найбільш значимі заходи для
молоді Кольпінга Європи в 2015 році.
Не менш захоплюючим був інтернаціональний
вечір, де ми мали змогу познайомитися з
к ул ьт у р о ю к р а ї н , п р е д с т а в л е н и х н а
міжнародному семінарі. Як на мене, це було
надзвичайно цікаво, адже рідко трапляється
можливість скуштувати традиційну їжу 9 країн,
не виходячи з однієї кімнати, а тим паче почути
цікаві факти з історії, географії від жителів країн
різних країн.
Проте семінар не був би таким цікавим без
відповідної тематики: «Духовність супроводжує
м ол од і ж н е ж и т тя » . В і д в е рто ка ж у ч и ,
обговорюючи тематику семінару я не очікував,
що це буде настільки цікаво. Релігія - це тонка та
специфічна тема, яка є невід'ємною часткою

формування будь-якого суспільства. Проте
молодь часто відноситься до релігії дещо
легковажно, що, можливо, є наслідком
неправильного підходу у плануванні Святої
меси. Матея Савк, молодіжний референт
Словенської Справи Кольпінга, за сприянням
місцевого Презеса, дала нам чудову можливість
провести свою власну месу, до планування якої
кожен з нас доклав власних зусиль і вніс щось
своє, залучивши таким чином кожного учасника
цього молодіжного заходу. Така меса дещо
відрізнялась від загальноприйнятої, проте не
відмовлялась від традицій, створивши дещо
нове, цікаве для молоді. Цей досвід я вважаю
н а д з в и ч а й н о ко р и с н и м , н и м в а р т о
користуватись і впроваджувати, адже молодь є
однією з основних складових суспільства, а факт
залучення молоді до духовного життя є вкрай
важливим.
Не обійшлось і без невеликих екскурсій.
Словенія – невелика країна, її населення
рівноцінне населенню Києва, а за ландшафтами
вона дуже схожа на Закарпаття. Країна цінує
свою історію та культуру, тому навіть у
найменшому містечку майже на кожній вулиці
можна знайти якусь пам'ятку архітектури.
Цей міжнародний семінар був дещо більшим,
ніж просто зустріч молоді Кольпінга. Такі
семінари відкривають нові знайомства, нові
можливо сті, нові погляди, а т акож є
неповторним досвідом для молоді. Ця подорож,
без сумніву, була для мене найяскравішим
спогадом цієї холодної осені.

Владислав Урсуляк,
волонтер Молоді Кольпінга України

Яскравий світ

Африка...
Переді мною непроста задача – поділитися враженнями про свою подорож до Африки.
Чи можна розповісти про неймовірні 2 тижні життя в абсолютно іншому світі на
декількох сторінках? Я спробую…15 днів, 14 500 км літаком, 1800 км автомобілем,
багато Родин Кольпінга, гостинні люди, дуже теплі спогади…
Уганда – Танзанія – Руанда. 25.09.–09.10.2014
Уганда.
«Перлина Африки» - так називають цю країну і носить вона таку символічну
назву заслужено. «Якщо запхати в Уганді просту палицю в суху землю – вона
через місяць проросте», - кажуть місцеві жителі. Вони справді пишаються
тим, що їх країна має такі родючі грунти. Власне, вони й живуть переважно з
сільського господарства. Все, що вирощують – з того й живуть, намагаються
продати. Земля по всій країні іржаво-червоного кольору, бо дуже насичена
залізом. Уганда є надзвичайно зеленою країною повсюди буяють трави,
багато дерев, лісів, кущів, квітів. Якби не так часто росли пальми, то
ландшафти можна було б іноді сплутати з українськими. Та і вирощують вони
те ж саме, що й в нас – картоплю, кукурудзу, різні бобові, помідори, баклажани
– словом, все я к в нас. Але теплий клімат дозволяє їм вирощувати і солодку
картоплю, банани (біля 200 видів), ананаси, кавові боби – словом, все як не в
нас. Приємно вразив клімат я готувалася до спеки, натомість потрапила до
нашого нежаркого літа. Температура коливається між 25 та 30 вище нуля.
Питаю місцевих: «А літом у вас спекотно?» Відповідають: «А в нас немає літа!
У нас сезони посухи, які змінюютьсями сезонами дощів. І так декілька разів на
рік». Такий клімат дозволяє людям безперервно обробляти землю і збирати від 3 до 4 врожаїв на рік.
Сезони дощів я теж уявляла собі по-іншому. Наша поїздка якраз припала на початок сезону дощів, так
що я могла побачити це на власні очі. Триває він декілька тижнів і полягає в тому, що в цей період часу
щодня повинен йти дощ. Але не безперервно, а раз на день він проходить сильною зливою і триває від 1
до 2 годин. І якщо дощ пройшов у першій половині дня, то всі вже знають, що наступний дощ буде тільки
завтра. Змінює сезон дощів сезон посухи і він триває трохи довше. Чи варто казати про те, як сильно
місцеві жителі чекають дощів, від яких залежить урожай. Бо від цього буквально залежить їх життя.
Немає літа, але й немає зими. Я показувала деяким місцевим дітям відео, де мої хлопці в Україні
катаються на санках. Бо діти в Уганді снігу ніколи не бачили. Зрештою, вони багато чого не бачили з
того, що бачать наші діти. Чи варто казати про те, що життя там зовсім інше. Найбільшим щастям для
дитини є можливість ходити до школи. Держава не забезпечує дітям освіту, бо немає ресурсів –
необхідно утримувати приміщення та виплачувати заробітну платню вчителям. Освіта платна і мало хто
з батьків може собі дозволити відпустити дитину до школи. А дітей там багато, в сім'ї 6 чи 7 дітей – це
норма. Вони бігають повсюди, усміхаються і виглядають щасливими.
Столиця Уганди – місто Кампала. В столиці проживають 3,5 мільйони людей, а працюють 4,5
мільйони. Де живе 1 мільйон працюючих? Практично на вулиці, на окраїнах міста. Місто виглядає як
занедбані нетрі люди на вулицях щось продають, повздовж вулиць чи то картонно-бляшані споруди, чи
то гаражі. В них проживають мешканці столиці. І діти, діти повсюди. В центрі міста знаходяться бізнесрайони, вони виглядають дещо краще. Трохи кращі машини і краще вдягнуті люди, деякі в ділових
костюмах. Тут є транспорт, переважно моторолери, які працюють як таксі. На моторолери нагружають
по 4-5 людей! Але жити в столиці – це велика привілея. В Кампалі є електроенергія і часом газ. Бо
пізніше ми зрозуміли, що такі блага цивилізації є лише в дуже великих містах.
Наша перша зустріч з Родиною Кольпінга вражає всім – відкритістю людей, надзвичайно теплим
прийомом, активністю РК. Вона знаходиться у далекому селі, але є справді активною. Тут потрібно
зробити ремарку: «Справа Кольпінга Уганди» налічує 11 940 членів, а окремі РК – чітко. Родини до 100,
а то й більше членів. Бути кольпінговцем – там це справжня честь. Люди перед вступом до РК
складають спеціальний іспит, бо бажаючих є дуже багато і керівники проводять відбір. СК Уганди
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працює в таких напрямках: підтримка та розвиток сільського господарства, програми
мікрокредитування, кваліфікаційні курси та програма збереження фінансів (каса взаємодопомоги, в якій
беруть участь лише бажаючі). Не розкриваючи детально всіх напрямків їх роботи, скажу лише, що каса
взаємодопомоги – це добровільний щомісячний внесок членів (окремо від членських внесків), які
можуть попросити необхідну суму грошей в час крайньої необхідності (лише ті, хто в програмі). Каса
всієї Спілки складає зараз більше 1 мільйона євро. Це при всій глибокій бідності та відвертій нужді
вдалося відкласти таку суму грошей! Вони заробляють копійки, але справно виплачують досить суттєву
для них суму грошей до каси взаємодопомоги. В Родинах Кольпінга найбільше вражає їх дух і віра у
справу. Вони надзвичайно віддані кольпінговці. Дуже дбають про свою самоідентифікацію з
Кольпінгом(кожна РК по-своєму) – шиють собі однакові костюми з логотипами. І якщо в деяких РК – це
простенькі помаранчеві футболки з буквою «К», то ми зустрічали й такі Родини, де їх кольпінговські
костюми і плаття були справжнім витвором мистецтва. «Справа Кольпінга» дуже допомагає людям
мікрокредитами, і не лише кольпінговцям. Воно й не дивно - адже для того, щоб почати власну мінісправу в Уганді, достатньо буде 500 Євро. Сума невелика, але якщо вона допомагає цілій сім’ї
започаткувати бізнес, то воно того варте. Також дуже популярним є навчання оптимізації сільського
господарства для кольпінговців. Якщо бути відвертою, то місцеві мешканці дуже сильно відстали від нас
в тому, що стосується обробки землі – тільки зараз вони доходять до того, що наші діди-прадіди знали
століттями. Причина, напевно, в тому, що люди там ментально все ще залежні від уявного «господяря»,
адже ще до 60-х років ХХ ст. вони були чиєюсь колонією. Вони не навчилися оптимізувати свою працю.
Наявний приклад:
Кольпінг організовує курси для сільського населення, щоб навчити їх
будувати….курник. Бо самі вони не вміють. Так, один молодий чоловік гордо демонстрував нам свій
курник (гарний, до речі), пояснюючи, що він його побудував після закінчення фахових будівельних
курсів у «Справі Кольпінга». Проживають люди в хибарах. Мазанка – це шикарне житло, але
здебільшого - то є незрозумілі конструкції зі всіх можливих матеріалів, які зносить геть у сезон дощів.
Ані електроенергії, ані газу в селах немає – це дуже дорого. Їжу готують жінки на подвір’ях на
розкладеному за допомогою деревного вугілля багатті. Зате виглядають їх жінки, скажу я вам! Кожна
жінка, незалежно від статків та статусу, йде по вулиці з високо піднятою головою як королева. Зачіски в
них неймовірно гарні, самостійно такі витвори мистецтва не зробиш. Одяг у них теж дуже яскравих
кольорів, строкатий. В голові не вкладається, як у такому «прикиді» і з такою зачіскою вони можуть
уживатися з тими умовами, із відсутністю води, газу, навіть нормального будинку! Пріоритети…
В один із вечорів нам влаштували святкову вечерю під відкритим небом. Чудові враження, «дикі»
африканські танці. Нам в той вечір подарували справжню частинку африканської душі. І по пляшці
джину...
Проживаємо ми тут у хороших кольпінговських готелях і вони зі всіма необхідними умовами. Готелі для
туристів, для місцевих проживання там надто вартісне.
Взагалі, це була найбідніша зі всіх трьох країн, що я відвідала. Хоча, дороги в Уганді кращі за дороги в
Україні! Та найкраще враження на мене справили все ж люди. Відкриті, щирі, дуже справжні. І
виглядають щасливішими за наших людей. Такий собі парадокс.
Танзанія.
Ще дорогою з Уганди до Танзанії ми перетинаємо
лінію Екватора. Всього один крок – і ми на південній
півкулі. Таке трапляється не щодня, я вам скажу.
Дороги в Танзанії теж кращі за українські! На кордоні
нас зустріли працівники Справи Кольпінга – усміхнені
щирі люди, таке враження, що давно їх знаєш. . Тут
спекотніше, ніж в Уганді і дещо інші ландшафти. Так
само зелено, але повсюди з'явилися скелі та великі
кам'яні брили. Дорогою нам розповідають про країну –
вона у 60-х роках ХХ ст. була утворена об'єднанням
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двох країн – Танганьїкі та Занзібару.Країна більша за Україну десь на третину. Як розповідав нам
місцевий священик, в Танзанії є все – від спекотних пустель до зелених джунглів та засніжених гір із
верхівкою Кіліманджаро. Нам вдалося побачити лише малесеньку часточку цієї країни, зате яку! Ми
жили в м. Букоба та від'їжджали на недалекі відстані від нього, щоб відвідувати Родини Кольпінга.
«Кольпінг-Готель» в Букобі знаходиться на березі озера Вікторія! Це неймовірна краса…
Головний офіс «Справи Кольпінга Танзанії» знаходиться в Букобі. Кольпінг Танзанії налічує понад 10
000 членів та 201 РК. 80% населення країни займається сільським господарством. Вирощують каву,
банани, апельсини, манго, бобові… Кольпінговці активно вивчають органічне землеробство, Справа
Кольпінга проводить дуже багато тренінгів для Родин Кольпінга для оптимізації ведення сільського
господарства. Завдяки навчанню і впровадженню елементів органічного землеробства їх банани стали
виростати вдвічі більшими, ніж у минулому. Взагалі, Танзанія виглядає трішечки багатшою за Уганду,
наскільки це можна порівнювати в даних умовах. Відкриттям для мене було те, що в них вирощують біля
200 видів бананів. Їх, виявляється, можна варити і робити несолодке пюре (як наше картопляне), страва
називається «матоку». А ще банани смажать, запікають, варять з них пиво та роблять бананове вино.
Багатими вважаються люди, в яких окрім земельної ділянки є худоба.
«Кольпінг» тут теж дуже популярний через можливість навчатися. Людей залучають демонстрацією
нових технологій в городництві та заохочують вчитися, показуючи успішні приклади інших РК чи
фермерів. «Справа Кольпінга» започаткувала цілі школи фермерства, де викладають технології, які є
новими для цієї країни.
Нам забезпечили дуже насичену програму – нас постійно возили на зустрічі з РК. В один із днів нам
вдалося навіть зустрітися з двома Єпископами Букоби. Єпископи зустріли нас дуже гарно, вони обидва
справили враження мудрих і добрих людей. Живуть вони у досить скромних умовах. Але в них є
проточна вода, світло, газ та телевізор, а такі блага є мало в кого.
Родини Кольпінга, які ми відвідували в Танзанії – всі сільські. Всюди нас тепло приймали, влаштовували
танці для нас (танці в них у крові), розповідали про роботу, ділилися планами. В одній із РК нам показали
процес виготовлення вина з бананів і дозволили навіть взяти участь у ньому. В іншій РК показали, як
вони вирощують каву, а потім повели до кавообробного комбінату. Ще в іншій РК є свої вулики (з дикими
бджолами!). Бджіл нам не показали, але свіжого меду ми спробували – дуже смачно. І всюди діти. Цих
дітей так багато, вони бігають за нами і кричать: «Музунґу!», що в перекладі означає «Біла людина».
Більшість людей, а тим більше дітей із сільської місцевості бачили «Музунґу» вперше. Взагалі, деякі з
місцевих сприймали нас, як..інопланетян чи щось таке!? Коли я розповідала, що вмію обробляти город, а
мої батьки мають господарство в селі, вони мені не повірили. Вони щиро думають, що білі люди не
можуть обробляти городи і доїти корів, і думають, що ми живемо в абсолютно іншому світі, багатому
світі. Ми справді живемо в іншому світі, але й не настільки, як думають вони. В кожній з країн ми
постійно відвідували Служби Божі, і в кожній країні вони дещо відрізнялися одна від одної. Але
спільним було те, що майже на кожній Службі люди співали і танцювали, мов на рок-концерті. Такі у них
традиції. Двічі ми відвідували недільні Служби – ось це щось! Величезні костели переповнені людьми,
ніде сісти, ніде стати. Люди там дуже набожні.
Ще один незабутній – досвід ми відвідали «Кольпінг-школу» в Букобі. Це дуже престижна платна
школа, уніформа у дітей однакова – кольпінговська. Будівля виглядає майже як наші школи– зі світлом,
партами, дошками. Але дітки ходять шеренгами,
ніби у Суворовському училищі. При в'їзді нас
зустрів дитячий духовий оркестр, який поармійськи виконував національний гімн, гімн
Справи Кольпінга та гімн школи. Діти в них дуже
класні.
В останній вечір перебування в Танзанії нам
працівники «СК» влаштували цілий бенкет....
Теплий вечір, обмін враженнями, спільна молитва,
останній погляд на озеро Вікторія і – прощавай
Танзанія.
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Руанда.
Спершу ця країна нас не так радо зустріла, як всі інші. Виникли якісь митні запитання на кордоні, через
що наша група провела на кордоні 5 годин. 5 спекотних годин без їжі, води і, що найгірше без інформації.
Але врешті-решт все вирішилося, просто згаяли багато часу.
Ця країна – майже Європа. Перше, що впадає в очі – це будинки, які мають вигляд більш-менш
нормальних будинків. Але нам пояснила наш
керівник, що і менталітет місцевих людей дуже
схожий на європейський. Люди трохи прохолодніші,
можливо, не такі щирі, до яких ми звикли вже раніше.
Європейськість відчувається і в кухні – ми вперше за
10 днів їли хоч щось схоже на нашу їжу. Столиця
Руанди – м. Кіґалі, місто гарне, особливо центральна
його частина і воно справді виглядає як столиця.
Багато іноземців, туристів. Часто трапляються
м е м о р і а л и ж е рт ва м ге н о ц и д у 1 9 9 4 р о ку.
Розмовляють про геноцид люди неохоче, пройшло
лише 20 років – надто свіжі рани. Керівник СК
Руанди Дансіллє – велика, голосна, весела, надто емоційна, постійно жестикулює, сміється і стрибає.
Справа Кольпінга в Руанді лише починає працювати, якщо порівнювати з попередніми двома країнами.
Вона зараз налічує 1600 членів Родин Кольпінга. Займаються теж сільським господарством.
Найвидатнішими проектами є навчання з побудови терас на пагорбах та обробка їх. Оскільки країна вся
горбиста, людям доводиться обробляти пагорби майже до самих верхівок, а для цього потрібно
навчитися укріплювати ґрунти. Окрім того, «Справа Кольпінга» проводить професійні курси для молоді
та дорослих (швейні, мовні, автомайстрів та вивчення правил дорожнього руху).
Після недільної Служби та короткої екскурсії столицею виїжджаємо в гори на 2 дні. Руанду називають
«Землею тисячі пагорбів» і тепер я розумію, чому. Навколо горбиста місцевість, рівнин майже немає.
Чим вище ми підіймаємось, тим стає прохолодніше. Ще один стереотип зламано: в Африці буває реально
холодно.
По дорозі вперше в житті побачила чайні плантації. Люди збирають чай на схилах гір під холодним
дощем. І я впевнена, що платять їм за це копійки – на хліб і воду. Люди працюють дуже тяжко, навіть малі
діти працюють в полі. Працюють так, як колись в нас на панщині чи в колгоспах.
При зустрічах з РК на нас збіглося дивитися все село. Ми себе відчували білими мавпочками в зоопарку.
Для нас в кожній Родині влаштовували гарний прийом та вражали нас гарними танцями Молоді
Кольпінга. Танці – в кожній країні і в кожній країні вони – різні.
Село в Руанді не надто відрізняється від села в Уганді чи Танзанії. В одному з сіл в Руанді побачили, як в
центрі села всі збігалися дивитися телевізор, який був один на всіх, а перегляд платний.
Після повернення до Кігалі ми зустрілися з працівниками в офісі Справи Кольпінга, який розташований
біля школи. Зі школи вибігли всі діти, кинувши уроки і почали бігти за нами. Їх було більше сотні, хотіли,
щоб ми їх фотографували, намагалися доторкнутися до нас і постійно дружелюбно посміхалися. Нам
прийшов час їхати, а вони все нас не відпускають.
Це був останній день в Руанді, він же останній в Африці. З цього континенту я їхала з величезним
багажем всього нового – емоцій, знань, десь навіть мудрості. Та моїм найбільшим бажанням було
розповісти своїм дітям вдома, як дітки в іншій частині світу вміють радіти життю без планшетів і
комп'ютерів, як вони радіють з того, що ходять до школи і що в сім’ї є що їсти і пити, бо це проблема. І
вони не ганяються за новою моделлю телефону, а раді з того, що батьки купили хоч якесь взуття до
школи. Вони по-справжньому і щиро радіють, вони цінують життя більше, ніж це робимо ми.

Галина Єрьоміна,
Регіональний референт Справи Кольпінга в Україні
Більше фото на нашій сторінці у Фейсбуці/Справа Кольпінга в Україні/

З іноземних джерел

Робота з особливими потребами
З в и ч а й н и й в х і д з в и ч а й н о го о ф і с н о го
приміщення. Звичайні двері ведуть до
звичайного кабінету. Звичайний означає
типовий, нічим не примітний, звичний. В
такому типовому кабінеті сидить Стефан
Заттлер. «Напевно, в мене тут забагато вазонів,
як для типового «чоловічого» кабінету», - каже
він, посміхаючись. Його кабінет знаходиться в
приміщенні концерну дорогоцінних матеріалів
та технологій в німецькому місті Ганау. Те, що
його нічим не примітний (окрім вазонів) кабінет
вважається досить нетиповим, Стефан знає
дуже добре. Справа в тому, що це кабінет
представника людей з інвалідністю. «Багато хто
вважає цю сферу дуже незвичною. А все тому,
що ми працюємо з такими справами, які для
більшості є нетиповими, тобто не такими, з
якими вони стикаються кожного дня.»
В концерні працює 4000 осіб. 200 з них люди з
інвалідністю. Таким чином підприємство
дотримується вимог закону: якщо чисельність
штатних працівників перевищує 20 осіб, то
підприємство має працевлаштувати людей з
інвалідністю у кількості 5% від загальної
чисельності всіх штатних працівників на
підприємстві. Якщо простіше, то зі 100
працюючих 5 будуть люди з інвалідністю. *
Окрім представницьких функцій Стефан
Заттлер є ще й членом ради виробництва.
Представником людей з інвалідністю його
вперше обрали в 2002р. Цю посаду він займав до
2006р. В 2010 р. Стефана знову було довірено
захищати права людей з інвалідністю. «Він дуже
добре розуміє цих людей, адже знає їх з самого
дитинства. У місті, де виріс Стефан знаходиться
багато підприємств, де працюють люди з
різними видами інвалідності. «Ця посада
вимагає постійного спілкування з людьми - чи то
в ході групових занять, які я проводив, чи то в

процесі виробництва, яке я постійно відвідую.
Все це сприяє удосконаленню моїх знань, які я
в и ко р и с т о в у ю н а ко р и с т ь л юд е й з
інвалідністю.» Наприклад, на підприємстві
працює 42- річний механік, який з 17 років
страждає на розсіяний склероз. Оскільки він не
може долати великі відстані, йому надали
паркувальне місце прямо біля входу в
підприємство. А ще для людей, які обмежені в
рухах існує електронна система відкривання
дверей та спеціалізовані ліфти. Для того, щоб
забезпечити всі ці «допоміжні заходи»
представник людей з інвалідністю має
домовлятися з роботодавцем та керівниками
відповідних відділів. А ще Стефан допомагає
своїм «підзахисним» правильно писати заявки
та звернення стосовно забезпечення їх тими чи
іншими засобами чи заходами для покращення
умов праці з огляду на їхні фізичні обмеження.
«Я, як лоцман, веду їх крізь «рифи» законів,
змін до законів, доповнень до законів…» Наше
з а ко н од а вс т во п о с т і й н о о н о вл ю є т ь с я ,
міняються інституції та служби, відповідальні
за соцзахист людей з інвалідністю. Того року
вам слід було звернутися з такою формою заявки
в такий кабінет, а цього року форма заявки
змінилася, тому що повноваження перейшли до
іншої служби. А це, в свою чергу означає, що
вам треба їхати в зовсім інший кінець міста. Ви
розумієте, наскільки складно це для людини з
обмеженнями.»
«Я працюю на непривабливій посаді», - часто
каже п.Заттлер. Він намагається зацікавити
когось з молодих працівників адмінвідділу
підприємства, хоче поділитися досвідом, хоче
виховати собі достойну заміну. Але це не так
просто, адже ця робота потребує постійної
самовіддачі. І Стефан Затлер чудово знає про це.

Агата Войцєшак, Kolpingmagazin’07-08/2014
Переклад з німецької: Н.Іванова
*В Україні також існують відповідні норми по працевлаштуванню інвалідів. Установа з кількістю штатних
працівників від 8 до 25 осіб повинна працевлаштувати 1 особу з особливими потребами. Якщо в штаті
працює більше 25 осіб, то норматив робочих місць для інвалідів становить 4% від загальної чисельності
всіх штатних працівників на підприємстві. (ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні»).

Віра і життя

Час Великих Змін
Падіння Берлінської стіни стало для багатьох людей переломним
моментом в житті. Хтось повірив в існування справедливості, хтось
повірив в існування чудес, а хтось вперше відкрив серце для ВІРИ.
Я добре пам'ятаю час Великих Змін - падіння
Берлінської стіни. Це було 25 років тому* і я
якраз проходив «навчальну практику» дияконат. Навчання проходило на парафії, а
моїм наставником, який готував мене до
висвячення, був місцевий священик. Саме тоді я
отримав величезний безцінний досвід, який
постійно використовую впродовж своєї
подальшої діяльно сті:
д у ш п а с т и р с ь к і бе с і д и … ;
перша проповідь…; таїнство
хрещення…; вінчання … і такі
багатогранні зустрічі з новими
людьми. Всього цього було
більш, ніж достатньо для моїх
перших кроків на поприщі
священика.
Але не лише цим запам'яталося
мені моє навчання. Саме в той
час, а точніше восени 1989
року сталася вирішальна політична подія. Вона
була просто неймовірною, адже відбулася в
Східній Німеччині в Німецькій Демократичній
Республіці. Думки в моїй голові перебували в
піднесеному хаосі – я пишався мужністю своїх
с п і в в і т ч и з н и к і в , я п р а г н у в т а ко го
довгоочікуваного воз'єднання, я був безмежно
вдячний Господу… Це був прорив і це була
заслуга цілого народу. Моя віра в Господа стала
ще світлішою, а моя віра в людей стала ще
міцнішою. Я переживаю весь цей калейдоскоп
емоцій і зараз, 25 років потому. Історики
детально аналізують цей цікавий період. Вони
вивчають факти, розглядають найдрібніші
подробиці, оцінюють, дискутують та складають
хронології. Ну, на те вони і історики – це їхнє
пряме завдання. А для мене ця подія є

свідченням перемоги справедливості, а ще
живим доказом того, що чисті прагнення здатні
зруйнувати будь-які перепони. Люди прагнули
свободи, прагнули єдності і ніякий режим не
зміг їх зупинити. І це є провидіння Господнє.
Можливо я не досить чітко це формулюю, але я
це дуже чітко це відчуваю. Така мужність і така
довіра, яку виявили мої співвітчизники в той
період відносяться до
особливих категорій :
жити разом, а не
співіснувати; діяти ДЛЯ
когось, а не ПРОТИ
когось. І саме ці категорії
в и з н ач а ют ь п о н я т тя
«Єдність у Господі»
Сьогодні політики та
аналітики намагаються
нам розповісти, що було
допущено багато
помилок, що нами маніпулювали, що хтось
переслідував свої власні інтереси, далекі від тих
чистих прагнень. Так, в цьому є доля правди і ми
не можемо закривати на це очі. Але, незважаючи
на «розвінчання міфів», в моїй душі досі живе
це сильне відчуття
радісної гордості за
мужність звичайних людей. А ще відчуття
безмежної вдячності Господу за те, що він
допомагає нам, простим людям, у досягненні
високих цілей. Нашою метою була єдність. І ми
її досягли. А знаєте як? Мужні серця, сповнені
надії, зібралися разом в слушну годину і
отримали заслужений подарунок. Мрії іноді
збуваються, особливо, якщо ваша віра міцна. Я
став свідком такого дива 25 років тому і вдячний
Господу за це.

Йозеф Гольткотте,
Федеральний презес Справи Кольпінга Німеччини ,
Kolpingmagazin’10/2014
Переклад з німецької: Н.Іванова
*Падіння Берлінського муру відбулося 9 листопада 1989 р.

Соціальне життя схоже на ланцюжок, елементи якого
- це наші з вами життя. Ми є членами різних
суспільств, наші домівки віддалені одна від одної цілими
континентами, ми представляємо різні професійні
групи, ми, врешті-решт, маємо різний соціальний
статус
але наш ланцюжок залишається
нерозривним. А все тому, що в будь-якому випадку ми
потрібні одне одному. Всі наші переживання, радості
та печалі передаються ланцюжком від кілечка до
кілечка і стають переживаннями всієї спільноти. Так,
чим ближче оточення, тим сильніше ми
співпереживаємо. Але , як показує історичний досвід,
відголоски цих хвилювань (позитивних чи негативних)
проникають у найвіддаленіші куточки планети. Саме
тому проблема суспільного благополуччя стосується
нас усіх разом взятих. Адже якщо ланцюжок розірветься, то були ви міцним чи
слабким кільцем, не буде мати вже абсолютно ніякого значення.

Така Африка....

E-mail адреса:
kolpingukraine@gmail.com

