Серія
"Духовні Матері
українства"

Благ для себе не шукали,
Про власне Бога не просили.
Красу, любов і молоді літа
Вкраїні рідній присвятили.
В борні, у тюрмах і на волі,
В щасливу та лиху годину
Святеє гасло "Бог і Україна"
Плекали, мов свою дитину.
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Ця книжечка – про чудову українську жінку, полум'яну
патріотку, активну громадську діячку, невтомну будительку
національної пам'яті українців.
Її життя – це і сторінка нашої історії, і разом з тим це –
якнайкращий зразок для наслідування тим, хто насправді, а
не лише на словах любить Україну.
Розраховано на широке коло читачів.

© Лідія Купчик, 2013
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СВІТЛІ ПОСТАТІ
Велінням долі, що посилає Господь Бог з небес, мені
пощастило бути членкинею доброго за ідеєю й серцю
милого товариства – Ліги Українських Жінок. У цьому не
дуже численному товаристві, що має статус громадської
організації,
зібралося
напрочуд
багато
яскравих
особистостей. Зібрала їх щира любов до України та бажання
чимось прислужитися молодій Незалежній Державі, про яку
мріяли все життя, за яку боролися, задля здобуття якої
багато чим жертвували і багато перетерпіли. Перебуваю в
цій організації з перших днів її існування і вдячна долі за це.
Мені вдалося в особливий спосіб досвідчити величаву
поставу багатьох наших лужанок. Працюючи інтерв'юером в
Інституті Історії Церкви, що був підвалиною сучасного
Українського Католицького Університету, а зараз є його
складовою частиною, я понад десять літ записувала "живу
історію" релігійного життя та діяльності підпільної
Української Греко-Католицької Церкви в совєтські часи.
Записала понад триста цікавих інтерв'ю. І дуже
прислужилися мені в цьому наші старші лужанки з їхнім
життєвим досвідом і глибокою побожністю. Багато цікавого,
конкретного матеріалу розповіли вони до досліджуваної
теми.
А при цьому багато скористала і я. Адже згідно з
розробленою методикою записування "живої історії"
оповідачі мали обов'язок розповідати і власну біографію.
Для мене це була унікальна удача. За своєю традиційною
скромністю (як на мене, аж надмірною) ці жінки переважно
уникали розповідати про себе. Часом у мене складалося
враження, що чим більше корисного й важливого здійснили
у своєму житті, тим менше про себе розповідають. А тут
прийшлося таки і про себе оповідати. Для мене і для
Інституту Історії Церкви ці розповіді стали благодатним
скарбом.
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Записані інтерв'ю зберігаються в Інституті Історії
Церкви, а в моєму серці навічно зафіксована велич наших
старших посестер.
З трепетом схиляю голову перед жертовністю й
незламністю наших попередниць, які в умовах жорстокого,
антиукраїнського тоталітарного режиму не дали згинути
національній ідеї, боролися за неї, відстояли її, а тепер
суттєво причиняються до закріплення в народній пам'яті
відомостей про багато подій нашої історії, зокрема, таких,
які
совєтською
системою
всіляко
замовчувалися,
заперечувалися та спотворювалися.
Впродовж багатьох років я при відповідних нагодах (і
без них) писала статті-нариси про окремих наших лужанок,
ініціювала і здійснила (при щирому сприянні редактора
Львівського Обласного Радіо Аліни Литвинової та з участю
лужанки Іванни Корнецької, а також у співпраці з радіо
"Воскресіння") цикли радіопередач під назвою "Духовні
матері українства".
Духовні матері українства… Саме життя підказало таке
визначення. Адже Україні судилося мати чимало жінок, хто
в силу трагічних історичних обставин не стали фізичними
матерями. Їхні молодість і здоров’я залишилися в
совєтських
гулагах
та
спецпоселеннях.
Керовані
невичерпною любов'ю до українського народу, ці жінки
жертвували своїм особистим щастям, ризикували життям,
всі свої діла і помисли підпорядкували всепоглинаючій
любові до України. Таких жінок і називаємо Духовними
Матерями українства та повсякчас схиляємо голову перед
їхньою воістину материнською самопожертвою.
Адже вони посвятили своє життя щирій і турботливій
любові до Вітчизни, весь свій невичерпаний запас
материнської любові віддали рідній землі і рідному
народові. Вони і в наш час володіють великим потенціалом
любові до ближніх, до всього українського люду, мало
дбаючи про власні інтереси, намагаються бути помічними
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іншим, шукають способів бути корисними Україні,
саможертовно працюють у різних товариствах, організаціях,
партіях.
Отож прозвучали по радіо цикли передач "Духовні
матері українства". І хоч отримувала на них численні
позитивні відгуки, розумію, що з часом радіопередачі
забуваються…
Тому в мене виникла думка видати матеріали
радіопередач окремим збірником, радилася про це на зборах
Ліги. Та лужанки висловили думки, що, коли робити збірник
про лужанок-ветеранок, то – про всіх. Але аж таким багажем
я не володію, не про всіх я багато знаю, не всі давали мені
інтерв'ю… Коли ж про одних напишу, про інших – ні, то
можу когось образити… Таким чином, відпала моя ідея
якогось збірника.
Та вони, ці світлі постаті лужанок – Великих Українок –
стукають у моє серце, просяться із шуфляди в широкий
світ… Тому я вирішила створювати маленькі книжечки"метелики" про тих, хто особливо зігріває моє серце, хто
став для мене благодатним, хоч часто і недосяжним,
прикладом, любов до кого не хочу більше "тримати в
шуфляді".
На жаль, час так невмолимо летить, і наші старші
посестри поступово покидають нас.
Так сталося і з героїнею цієї книжечки. Покликав
Господь до себе Ольгу Гладун, а нам, живущим, залишив
надзвичайно благодатний слід її. Її різносторонні знання, її
феноменальна пам'ять і невпинне стремління передавати,
поширювати серед українців відомості про всі славні й
трагічні, доленосні й швидкоминучі події нашої історії.
Неможливо викласти на папері все те, про що довідалися
молодші лужанки від пані Олі, що посіяла вона в наші уми й
серця. Для нас (і не тільки для лужанок) пані Оля була
невичерпною скарбницею знань, любові й жертовності.
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У 2010 році, напередодні 90-літнього ювілею пані Олі, я
склала свій перший "метелик", присвячений цьому ювілею.
Це, фактично, був перший конкретний поштовх до творення
власних словесних пам'ятників тим видатним українкам,
знайомство з якими подарувала мені доля. Правда, тоді це
були самвидавні брошурки, невеличкою кількістю. Пані Оля
спочатку висловила сумнів, чи треба про неї писати, потім
чемно (з властивою їй скромністю й лагідністю) подякувала,
але заявила, що я надто її хвалю. Проте всі інші, хто
прочитав моє творіння, говорили, що про пані Ольгу варто
писати більше й частіше. Я ж відчувала, що не знаходжу
слів, щоб вповні відобразити всю глибину її інтелекту,
доброти й порядності…
На жаль, наприкінці того ювілейного для неї року Ольга
Гладун відійшла до Господа. І хоч майже три роки немає з
нами нашої пані Олі, ми часто згадуємо її, прагнемо в міру
своїх можливостей продовжувати її подвижництво та
доносити приклад її жертовного для України життя до
наступних поколінь.
Тож нехай її приклад завжди буде з нами!
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ВИТОКИ ДУХОВНОСТІ ОЛЬГИ ГЛАДУН
Народилася вона, Ольга Андрущак, у Львові 25 квітня
1920 року в родині Василя та Анастасії Андрущаків. Батько
був колодієм, мав свої майстерні, мати була домашньою
господинею. Сім'я була глибоко релігійною і національно
свідомою. Ольга була третьою, наймолодшою дитиною в цій
сім'ї. Батьки дуже дбали про релігійне й національне
виховання дітей, для цього посилали їх до приватної школи
ім.Б.Грінченка товариства "Рідна Школа", а потім до гімназії
ім.Кокорудзів "Рідної Школи". Це були приватні українські
школи, де ученицям дбайливо прищеплювали почуття
любові до Бога і України та багато уваги приділяли
культурному розвитку дітей.
На все життя запам'ятався пані Олі шкільний катехит
о.Семчишин, який гарно навчав релігії та організував
дитячий хор учениць школи ім.Грінченка. Цей хор один раз
в рік, у Великодню Суботу, співав на так званій резорекції в
церкві. Рік за роком учениці співали в церкві. Ученицям
дуже імпонувало, що співали вони на хорах, а люди
зворушено говорили, що то мовби ангельські голоси линуть
зверху.
Назавжди запам'яталися малій Олі відвідини ученицями
Митрополита Андрея Шептицького. Зокрема, незабутнім
став момент складання ученицями присяги Богові на площі
св.Юра. На подвір'ю зібралася шкільна молодь, вийшов
Митрополит Андрей Шептицький, виголосив коротку
промову і благословив молодь. Всім учням дали карточки,
на яких був текст присяги, і всі вголос читали присягу
Богові.
Також добре запам'яталося величаве свято під гаслом
"Українська молодь – Христові", яке відбулося в 1933 році
на вулиці Стрийській, на площі Сокола-батька. То була
досить велика площа, яку викупило собі товариство "Сокілбатько". Тепер там знаходиться Податкова інспекція.
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Разом із приємними моментами дитячого життя
довелося Олі запам'ятати і доволі драматичні й небезпечні
моменти.
Коли вона була ученицею третього класу, довелося їй
бути свідком польських погромів над українцями. У Львові
зліквідували українські установи: "Просвіту", "Маслосоюз".
Вчителі сподівалися, що і до школи прийдуть розлючені
поляки, сказали ученицям винести підручники історії
професора Крип'якевича і занести до однієї пані, яка
мешкала в подвір'ї цієї школи, щоб вона їх переховувала. Це
був час так званої пацифікації, яка кількома хвилями
лютувала на українських землях. І малій Олі доводилося
розділяти з дорослими тривогу й небезпеку, що
запам'яталося на все життя. Дівчинка не лише знала, що по
селах били людей, а й бачила поранених мужчин, які
переховувалися в приміщеннях собору св.Юра. Вони
приїхали з перев'язаними головами, і учні школи
ім.Грінченка мали можливість бачити їх. То були жертви
пацифікації, що відбувалася по всій Галичині.
В таких обставинах формувався світогляд Ольги
Андрущак, згодом Гладун.
Брат Олі Володимир був членом ОУН і потрапив до
польської тюрми, але до нічого не признався, і через деякий
час його випустили за відсутністю доказів його діяльності.
У зв'язку з арештом брата до дому Андрущаків прийшов
поліцай і хотів переслухати дівчинку. Він побачив на стіні
прибиту мапу України, на якій були зазначені етнографічні
границі України. Там були Грубешів, Холм, Новий Сад, бо
там, фактично, українці-лемки живуть, то все було
зазначено. Він то побачив і дуже обурився. Допитувався в
мами, де вона купувала ту мапу. А мама твердила, що в
якійсь книгарні, не пам'ятає, в якій. І все це акумулювала у
своїй пам'яті Оля.
Змалку Ольга була делікатною дитиною, яка часто
хворіла, тому прийшлось на два роки перервати навчання в
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школі, тоді запопадливо читала книжки, які приносили
старші сестра і брат. Вбирала в себе знання української
історії й культури. І вже тоді виявляла паростки
національної свідомості та бажання трудитися для блага
України.
Будучи ученицею 7 класу, Оля організувала аматорський
гурток, який поставив три п'єси, при цьому заробили гроші
на купівлю шкіряного м'яча та сітки для відбиванки (тепер
кажемо: волейбол). У гімназії Оля один рік випускала
ілюстровану стінгазету.
У 1934 році записалася до руханкового товариства
"Сокіл". Це було спортивне товариство, яке плекало не лише
спортивний гарт, а й привчало до дисципліни і
пунктуальності. Це особливо подобалося Олі, і потім пані
Ольга вважала, що багато чого завдячує цьому товариству.
Пані Оля згадувала таку традицію в "Соколі": під час
переклички той, кого викликали, мусив був дати одного
гроша на потреби товариства. По-українськи то називали
сотик, бо це була сота частина польського злотого. І не
можна було дати ні два гроші, ні п'ять, а точно один гріш. То
діти ходили до жебраків під церкву і просили, щоби їм
виміняли на дрібні. Не було багато доходу з того звичаю,
але була дисципліна, і вироблялися почуття обов'язку й
пунктуальність.
Проте Ольга недовго туди ходила, приблизно з 1934 до
1936 року, потім перестала ходити, бо багато хворіла... Хоч
здоров'я часто підводило її, та дух її твердішав, і вона
наполегливо шукала способу бути корисною для України.
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ПОСВЯТА УКРАЇНСЬКІЙ СПРАВІ
Змалку всмоктавши в себе релігійні й національні
почуття, Ольга Андрущак рано виявила свою активність та
ініціативність, бажання трудитися для загальноукраїнської
справи.
З 1936 року Ольга Андрущак регулярно відвідувала
читальню "Просвіти" на Богданівці. Тодішнє передмістя
Богданівка, що тепер є околицею верхньої частини вулиці
Городоцької, мало свою церкву, свою школу і свою
"Просвіту". При "Просвіті" діяв гурток молоді, в якому
Ольга була однією з найактивніших членів. Вона співала в
хорі, брала участь в аматорських виставах, ходила
колядувати на народні потреби.
З приходом радянської влади в 1939 році життя в
"Просвіті" згасло. Ще якийсь час "Просвіта" діяла, ще за
звичкою люди приходили і ще не знали, які зміни будуть.
Одного разу Оля (а йшов їй тоді 20-й рік) зі своїми
ровесницями прийшли до читальні і застали там якогось
червоноармійця, який сидів на сцені і розповідав, як тепер
буде добре жити... Незабаром "Просвіта" перестала
працювати, перестала існувати. Це був початок "щасливого
життя", яке знаменувалося наступом на українських
патріотів, першими репресіями й вивозами та злочинними
мордерствами мирного населення під час відступу Червоної
Армії перед німцями.
Після
проголошення
відновлення
Української
Державності в 1941 році Ольга працювала в Українському
Червоному Хресті (УЧХ), який зорганізувала доктор
Біленька. З дозволу німців ця організація надавала поміч і
радянським військовополоненим, які утримувалися на
львівській цитаделі і ще в кількох місцях. Разом з Олею там
працювали ще молоді дівчата – Оля Малиса, дочка
львівського хірурга, і Аня, дочка письменника Юліяна
Опільського. Члени цієї ланки УЧХ збирали гроші на
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допомогу полоненим, закуповували продукти, відвідували
поранених в лікарнях, при потребі чергували там… Ольга
Андрущак переважно виконувала обов'язки друкарки, бо
вже вправно володіла вмінням друкувати на машинці.
Пізніше вона влаштувалася на працю в Делегатуру
Українського Допомогового Комітету, у відділення
"Городоцьке".
У 1941 році Ольга Андрущак стала членом "Січі" і
"Жіночої Служби України", але незабаром німецька влада
заборонила їхню діяльність. Був дозвіл лише на читальні
культосвітнього характеру. Тому всю свою енергію Ольга
зосередила на такій діяльності. При культосвітній
референтурі була створена жіноча секція, головою якої було
обрано Ольгу. Одночасно вона виконувала обов'язки
секретаря читальні. Організовувала чайні вечори, конкурси
декламаторів, "свячене", "просфору", збирала допомогу для
біженців з Харкова, які втікали від більшовиків. Члени
секції на святвечір ходили до полонених у лікарні з вечерею,
колядою і святковими ласощами.
Під час німецької окупації "Просвіта" (як і за
большевиків) була зліквідована, але оскільки німці
дозволяли українські культурно-освітні товариства, люди
по-старому між собою називали то "Просвіта" і ходили в той
будинок на площу Ринок, 10. Там діяв аматорський театр, в
якому Ольга теж була задіяна. Не раз пані Ольга згадувала,
як успішно вони ставили і патріотичні українські п'єси,
зокрема, виставу "В чужім пір'ю". У цій п'єсі синичку, яка
нехтувала рідним вбранням і тягнулася до всього
чужинецького, спеціально вбрали в пір'я біле, чорне і
червоне, тобто кольори, які мали німці. А щоб дістати дозвіл
на постановку патріотичної п'єси, змінювали її назву.
Щоб дістати дозвіл на постановку якоїсь п'єси, треба
було звертатися в спеціальний комітет, що знаходився в
Ратуші, а потім отримати дозвіл в управлінні гестапо, яке
знаходилося у спеціально збудованому приміщенні по
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теперішній вулиці Дм.Вітовського, де зараз знаходиться
СБУ. Було відомо, що є список, які п'єси можна ставити, а
які заборонено. То ж члени аматорського гуртка змінювали
назву п'єси, отець Харина, як голова читальні,
підтверджував це, і Ольга приносила дозвіл на постановку.
Також, як готували Шевченківський концерт, то даючи
дівчинці декламувати вірш "Розрита могила", Ольга
перестерігала її, що там, де говориться "степи мої запродані
жидові, німоті", треба казати "жидові, голоті", бо сказати
"німоті" було небезпечно.
Отак, хитруючи й остерігаючись, українці все ж
підтримували свій національний патріотичний дух. І пані
Ольга Гладун (тоді ще Оля Андрущак) була завжди
попереду.
У цей же час почалася і підпільна діяльність Ольги. Її
залучили до організації ОУН. До речі, до праці в ОУН Ольгу
залучила Богдана Світлик, письменниця і пропагандист, яка
тепер відома нам як славна героїня, що загинула в бою з
енкаведистами, не давшись живою в руки.
Ольга мала свою малу ланку і займалася видруком
підпільної літератури – листівок та вісника "Вісті з фронту".
Мала в хаті дві машинки – українську і українськоросійську. Друкувалося все на воскових матрицях, опісля
хтось розмножував це на циклостилі. Також час від часу їй
доручали передавати на потреби організації гроші, зібрані
колядою та під час влаштовуваних імпрез "просфори" і
"свяченого". Цьому сприяв і тодішній парох Богданівки
о.Мирослав Харина.
Тут слід підкреслити, що отець Мирослав Харина був не
тільки прекрасним парохом і самовідданим душпастирем,
але запам'ятався і як свідомий українець і голова "Читальні",
який дуже багато часу присвячував вихованню парохіян і
особливо молоді. Пані Оля захоплено згадувала, як той
священик ходив з ними, з читальняним хором, в лікарню до
тих полонених солдат зі Сходу. Разом з тим о.Харина щиро
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підтримував діяльність підпільної ОУН, так одного разу він
власноруч доручив Ользі передати підпільникам на потреби
організації гроші, зібрані колядуванням. Ольгу отець добре
знав, і не раз вона була йому надійною помічницею.
Разом з тим вона відбула в Брюховичах курси
організаторів жіноцтва, навчалася на санітарних курсах, які
ініціювала
ОУН.
Опікувалася
двома
пораненими
підпільниками, які лежали в лічниці митрополита
Шептицького, постачала їм ліки.
Пані Оля розповіла мені такий випадок: Це було вже в
1944 році, весною чи на початку літа. У лікарні на
теперішній вулиці Озаркевича перебували двоє українських
партизанів, що мали вогнепальні рани. Ользі доручили
контактувати з їхніми лікарями та керувати тими дівчатами,
що мали обов'язок варити й носити їм їжу. В міжчасі лікар
повідомив, що одним із поранених зацікавилося гестапо і
хоче його забрати як українського націоналіста. І поки лікарі
ще
трохи
притримали
його
в
лічниці,
як
нетранспортабельного, Ольга допомогла українським
партизанам викрасти його, не зважаючи на поліцейський
нагляд за ним.
Немало подібних доручень і справ довелося виконувати
в ті давні часи пані Ользі Гладун (тоді Андрущак), та вона,
на жаль, мало про те розповідала. Та й дещо з часом і
забувається…
А вечорами Ольга вела гурток молоді, працювала з
просвітянським доростом (від 7 до 17 літ). Діти вчилися
історії і географії України, ставили п'єси, ходили з колядою,
ходили на цвинтар на могили усусусів і помордованих у
тюрмах НКВС, збирали одяг і харчі для біженців з Харкова,
відвідували українських хлопців, які працювали в
"бавдінсті" – будівельній організації, до праці в якій німці
примусово залучали українських хлопців, занесли їм
святочні харчі у Великдень.
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Можна подивляти різносторонню й напружену
діяльність цієї молодої і, здавалось би, слабосилої дівчини,
якою була наша пані Ольга!
Це добре розумів о.Харина, і коли в 1944 році вирішив
емігрувати, щоб не потрапляти в руки большевиків, отець
пропонував Ользі їхати з ним і його родиною. Та Ольга
відмовилася. Не хотіла покидати Україну та свою родину,
хоч здавала собі справу, що ризикує.

Ольга Андрущак (в другому ряді посередині)
з доростом "Просвіти"
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ПОЧАТОК ТРУДОВОГО ШЛЯХУ
Після закінчення гімназії Ольга в 1939 р. влаштувалася
на працю в торговельному відділі облвиконкому, працювала
там друкаркою, оскільки вже раніше самотужки навчилася
друкувати на машинці. Її сестра Марія друкувала вдома для
ОУН, і Оля коло неї навчилася. Почавши працювати, мала
певні труднощі, бо вже все треба було друкувати поросійськи. А вона російської мови не знала, як ніхто з
місцевих жителів її не знав, але здібна гімназистка швидко
сама вивчила ту нову для нас мову...
Важче було звикнути до нової "культури"… На керівні
посади присилали людей із Києва, здебільшого вони були
малоосвічені і малокультурні. Ольгу, наприклад, дивувало,
що за своїми бюрками вони сиділи в шапках. Та й, взагалі,
манери їхні не раз шокували, та все ж вони керували
радянським господарством.
Згодом Ольга перейшла працювати у львівську філію
московського Інституту радянської торгівлі, який
знаходився на теперішній вулиці Дорошенка. Це була філія
московського заочного інституту, де вчилися ті, що вже
працювали в торгівлі. Найбільше серед студентів цього
інституту було євреїв, багато було студентів вже старшого,
навіть п'ятдесятилітнього віку. Деякі вже мали дипломи з
якогось вузу, їх тоді без екзамену приймали.
Пані Ольга добре те знала, бо працювала там
секретаркою, "секретар-машиніст" було написано в
документах. Працювала там до початку війни…
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ПАТРІОТКИ
Про трудову діяльність Ольги
Гладун (тоді ще Андрущак) – явну й
підпільну,
різносторонню
й
енергійну – під час німецької
окупації вже було сказано.
Знаючи, що її знають майже всі
жителі Богданівки та й інших
районів Львова, котрим вона
запам'яталася
як
енергійна
українська активістка з синьожовтою пов'язкою на рукаві,
організаторка
конкурсів
хорів,
різних збірок, пожертв тощо, о.Мирослав Харина
пропонував їй виїхати на Захід. Відмовилася.
І почалася терниста дорога української патріотки…
У 1944 році, коли прийшла радянська влада, Ольгу, як
"загрожену", організація ОУН відіслала "в терен", тобто у
села на підпільне становище. Але давалося взнаки її слабке
здоров'я (траплялося непритомніти, стався приступ
апендициту), тому довелося повернутися додому. Тут
довідалася, що міліція вже розшукує її. Отож вже не могла
мешкати з батьками. Стала винаймати приватну квартиру…
Як змогла, змінила зовнішній вигляд (інший колір
волосся, інша зачіска, стала носити окуляри) і влаштувалася
на працю спочатку в домоуправі Академії наук, а потім
вдалося влаштуватися в Національний музей, де директором
тоді був визначний український науковець-патріот Іларіон
Свєнціцький. Там же працювала і його дочка Віра. Цей
період праці був дуже благодатним для Ольги. Багато
довідалася, багато почерпнула від цих великих ентузіастів
української справи.
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До речі, в наш час пані Ольга Гладун щедро ділилася
спогадами про родину Свєнціцьких, багато цікавого
довідалися ми про цих непересічних діячів. А сама пані Оля
гідно продовжувала їхню справу пропагування української
культури й духовності та заохочувала до цього інших.
Для прикладу, 30 серпня 2003 року п.Ольга Гладун
зорганізувала відвідання лужанками могили Свєнціцьких на
Личаківському цвинтарі, при цьому багато згадуваларозповідала такого, чого в книжках не знайдеш.

Біля могили Свєнціцьких (зліва направо): Текля Тихан,
Ольга Пилипів, Юлія Островська, Надія Мудра, Ольга Ільків,
Богдана Пилипчук, Ольга Гладун, Дарія Гусяк,
Мирослава Кушнір, Віра Васаган, Лариса Сеник

Та недовго довелося пані Олі працювати в такій гарній
інституції. Незабаром добра знайома попередила, що її
хочуть арештувати. Звільнилася з роботи і виїхала в
Радехівський район, де почала працювати в радгоспі
бухгалтером.
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Але і там не вдалося довго попрацювати. Це був район
прикордонний, там був строгіший контроль. І коли сказали,
що буде перевірка паспортів, Ольга звільнилася й виїхала.
До того ж дільничний міліціонер ще раніше допитувався,
чому вона приїхала зі Львова.
Вже боялася офіційно десь працювати, опинилася на
утриманні родини, якій і так нелегко жилося.
А влада розшукувала її. І не лише у Львівській, а й у
Тернопільській області. Там працював юристом син сестри,
то навіть його запитували про неї. І інші родичі з родини
батька, що мешкали на Тернопільщині, попередили, що їх
запитували про Ольгу. У Львові до батьків приходили
неодноразово, і на другій вулиці питали за нею людей, про
що знайомі люди їй переказали. Так що з різних сторін
Ольга мала відомості, що за нею шукають… Влада не
покидала пошуків. Шукали у батьків, робили обшуки,
підсилали донощика. Смертельно хворий батько отримав
повістку з'явитися до КГБ. У день похорону батька кагебісти
зробили засідку на Ольгу, але добрі люди знову попередили
її, допомагали переховуватися.
Варто підкреслити, що у своїх поневіряннях їй щастило
на доброзичливих людей, які співчували їй і, чим могли,
допомагали, попереджали про небезпеку. Думається, це була
свідома чи підсвідома відповідь на її доброзичливість до
людей, яка все життя була характерною рисою Ольги
Андрущак-Гладун.
Існувала загроза, що коли її заарештують, то вивезуть і її
маму, а може, й сестру із шістьма дітьми. У ті роки влада
совєтських "визволителів" з будь-якого приводу (і навіть без
нього, часто, щоб заволодіти помешканням) вивозила
місцевих людей на Сибір. Тому пані Ольга всіляко
рятувалася від арешту, постійно змінювала місце
перебування, переховувалася у різних людей, короткочасно
працювала в різних місцях…
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Шукаючи виходу, Ольга вирішила виїхати з України до
Норильська, де працював брат її шваґра Володимир Жирко.
Поїхала як його сестра, взявши паспорт своєї сестри Марії
Жирко (таким чином, мала з ним однакове прізвище). Знову
ж таки, добрі люди підправили в цьому паспорті дату
народження та замінили фотокартку.
І ось Ольга з підробленим паспортом приїжджає в
далекий Норильськ. Спочатку працювала газоаналітчицею
на металургійному заводі, а потім місцеві чиновники
звернули увагу на її освіченість. Точніше, звернули увагу на
її гарно й грамотно написану заяву, коли прописувалася. І їй
запропонували роботу в плановому відділі на місце
працівниці, що пішла в декрет. Правда, згодом мусила
уступити це місце новоприбулій дружині якогось
чиновника, яка мала інститутський диплом і була членом
партії. Зрештою, ще до того головний бухгалтер десь
висловився, що "она была под окупацией, как она может
здесь работать."
Адже там треба було писати кожного місяця звіти,
скільки продуктів давали для в'язнів, скільки чого на тюрми
призначено та іншу статистику. А то було "совершенно
секретно". Вона мусила дати розписку, що не буде нічого
того розголошувати.
Відчуваючи, що на роботі під нею вже почали копати
яму, Ольга добровільно й охоче звільнилася з праці,
пропрацювавши там біля трьох років.
У 1955 році вона вийшла заміж за колишнього
політв'язня
Михайла
Гладуна,
котрий
за
свою
приналежність до ОУН відсидів сім років. Народила дочку,
але та померла на четвертому місяці життя. У дитинки була
непрохідність стравоходу, а там не вміли того вилікувати.
Боляче було молодим батькам хоронити свою першу
дитинку… Справили їй справжній християнський похорон.
Були поміж українцями священики й дяки, троє священиків
відправили в хаті всі традиційні богослуження, а потім
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великий гурт українських виселенців скорботною процесією
з хрестом попереду, вінком з українським написом і
маленькою домовинкою на рушниках, які несло четверо
мужчин, через усе місто пройшли на цвинтар. Місцеві
росіяни дуже дивувалися з такого похорону, але шанобливо
ставилися до чужого горя.
До речі, там, у Норильську, Ольга познайомилася з
львівськими священиками, котрі після відбутого ув'язнення
були там на виселенні. Це були: отець Котів, колишній
сотрудник собору св.Юра, отець Кузич, колишній ректор
Перемиської гімназії, і отець Фіголь. Ці отці мешкали разом
та обслуговували виселенців, відправляли в хаті Служби
Божі, сповідали, хрестили й хоронили.
Немало духовної опіки від них отримала і п.Ольга
Гладун, добре їх запам'ятала і багато про них розповіла для
Інституту Історії Церкви.
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ЗНОВУ В РІДНОМУ ЛЬВОВІ
У 1955 році почався перегляд справ політв'язнів,
багатьох арештованих і виселених звільняли. Діяла амністія.
Почалася так звана "відлига"…
Ольга Гладун постановила вертатися до Львова, за яким
дуже тужила. У 1956 році повернулася до Львова, з
великими труднощами легалізувалася, витримавши багато
неприємних допитів кагебистів. Оселилася в батьківській
хаті. Це був невеличкий, недобудований осібняк, в якому
була лише одна кімната з кухнею, решту було не викінчено.
Будинок будувався більшим, але в 1939 році німецька бомба
частково розбила його, а потім різні прикрі обставини не
дали змоги його закінчити. Та незабаром відпала потреба
його викінчувати, бо прийшли представники радянської
влади і сказали, що на тому місці планується будівництво
цілого комплексу будинків і треба їхню хату забрати. Пані
Ольга погодилася. Невпевнено почувалася у Львові, іноді
помічала якийсь інтерес до своєї особи і своєї хати, тож не
хотіла сперечатися з владою. Їй за ту хату дали дві кімнати в
багатоквартирному будинку. Отак замешкала по вулиці
Городоцькій 211, де проживала до смерті.
Немало
труднощів
мала
Ольга
Гладун
при
працевлаштуванні, адже не мала трудової книжки, бо
книжка з Норильська була на чуже прізвище. Та з
допомогою добрих людей долала всі перешкоди…
Влаштувалася секретаркою на завод "Металіст", що
виготовляв металевий посуд. Згодом цей завод носив назви
"Полонина","Метал-Орбіта".
У Львові подружжя Гладунів народило двоє дітей: сина
Богдана, 1957 року народження, і дочку Марію, 1958 року
народження.
Активна й непосидюча, Ольга Гладун швидко
встановила контакти з багатьма свідомими й патріотично
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налаштованими
мешканцями
тогочасного
Львова.
Найчастіше, це були ті наші патріоти, що поверталися із
тюрем і заслання.
Особливе місце в її житті й діяльності займали контакти
із підпільними греко-католицькими священиками. Будучи
глибоко релігійною особою, пані Оля не лише знаходила
душпастирську опіку для себе, а й стала надійною
помічницею підпільним священикам, була самовідданим
посередником між отцями й релігійними людьми. А це в
совєтські часи було і нелегко, і небезпечно. Та Господь
допомагав бути корисною і не викритою.
Тісно контактувала пані Оля з о.Годуньком, якого знала
ще з польських часів і який всеціло довіряв їй, з отцем
Будзінським, котрий мешкав неподалік, з отцем
Дмуховським, який офіційно працював на тому ж заводі, що
й вона, і підпільно душпастирював. Знала й інших
священиків, подивляла їхню відвагу й нескореність,
допомагала багатьом людям навертатися до Бога в час
тотального атеїзму. А в наш час, час незалежної держави й
свободи релігії, багато цінної інформації про підпілля
Церкви подала для Інституту Історії Церкви, чим зробила і
свій внесок в нашу історію.
Разом з тим нав'язала тісні, дружні знайомства з
багатьма українськими інтелігентами, які гуртувалися
навколо національної ідеї та сприяли її поширенню.
Зокрема, була добре знайома зі світлої пам'яті Оленою
Антонів, допомагала їй у справі підтримування політв'язнів
совєтських таборів, збирала пожертви на посилки для них та
допомогу їхнім родинам.
Була членом гарного приватного товариства, які разом
проводили час, наповнюючи його пізнаванням славних
місць України та передавали молодшому поколінню
традиції любові до України, чого не робила, забороняла
совєтська держава. Дружнім інтелігентним гуртом їздили до
славних історичних місць (на Козацькі могили, в Олесько,
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Нагуєвичі тощо), ходили колядувати по домівках знайомих і
заколядовані гроші передавали родинам арештованих.
Спільно відзначали релігійні і національні свята. Особливо
популярними були відзначання Шевченкових свят. У
приватних
помешканнях
виголошували
реферати,
проводили концерти, широко залучаючи підростаюче
покоління, плекаючи в їхніх душах Шевченкове слово,
український дух, які намагалася знівелювати, вичавити
совєтська освіта. Своїх дочку і сина пані Оля виховувала
національно-свідомими
українськими
дітьми,
це
супроводжувалося не раз і додатковими переживаннями.
Так одного разу, Першого листопада, їх затримала міліція за
те, що хотіли запалити свічки на могилах Біласа й
Данилишина, та деякий час протримали на міліції, всіляко
сварячи та залякуючи підлітків.

Ольга Гладун у родинному колі
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Тут варто згадати, що до тих товариств належали і ті, що
потім стали членами Ліги Українських Жінок - Василина
Дзюбан і Марія Вульчин.
Знайома була Ольга Гладун і з такими дисидентами як
В'ячеслав Чорновіл і Михайло Горинь. Трохи допомагала
Чорноволові, зокрема, друкувала його "Лихо з розуму".
З настанням українського відродження Ольга Гладун
активно включилася в громадсько-просвітницьку роботу.
З 1989 року стала членом Товариства "Просвіта". У 1990 р.
створила на заводі "Метал – Орбіта" осередок Товариства
української мови, де була головою, їздила до Києва на
Всеукраїнську конференцію. В осередку "Просвіти"
кожного місяця організовувала сходини, на яких часто
робила змістовні й докладні реферати. Спільно відзначали
історичні дати, давали концерти, маючи свого диригента,
організували бібліотеку, не раз писали протести до Києва,
відгукуючись на різні актуальні проблеми. Ольга Гладун
організувала на заводі дві поїздки з матеріальною
допомогою в Миколаївський район і в м.Долину.
В 1993 році Ольга Гладун вступила до Союзу Українок,
в 1995 р. – до Ліги Українських Жінок.
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НЕВТОМНА БДЖІЛКА ЛУЖАНСЬКОГО ВУЛИКА

Пані Ольга Гладун стала
членом Ліги Українських
Жінок від першого дня
існування організації. Вона,
мов
турботлива
мати,
стояла біля колиски нашої
організації, допомагала її
створювати та розвивати
діяльність. Багато цінних
ідей і пропозицій вийшло з
її натхнення та невтомної
праці.
Львівська
обласна
організація Ліги Українських Жінок є клітиною
Всеукраїнської Ліги Українських Жінок (ВЛУЖ). Постала
ВЛУЖ і її Львівська обласна організація в 1995 році. У 2001
році в обласній організації виокремився Львівський міський
осередок. Впродовж багатьох літ п.Ольга Гладун була
членом Управ Львівської обласної і міської організацій. Як
уже згадувалося, на час утворення Ліги Українських Жінок
пані Ольга була активним членом інших існуючих
патріотичних товариств, зокрема: Товариства української
мови "Просвіта", Союзу Українок, "Рідної школи". З радістю
й дієвою енергією приєдналася п.Оля і до новоствореної
Ліги Українських Жінок. Очевидно, прагнула підтримувати
всі добрі почини!
Для прикладу, назву деякі ініціативи п.Ольги Гладун.
Насамперед вона започаткувала традицію починати кожне
зібрання Ліги (після нашої традиційної молитви) із
історичної інформації про вагомі події і видатних осіб,
річниці яких припадали на поточний місяць. Скільки
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цікавих та інформативних доповідей зробила вона!
Подавала короткі енциклопедичні відомості та оживляла їх
власними спогадами й враженнями. А знала пані Оля
надзвичайно багато. І щиро ділилася з молодшим
поколінням… Про багато славних сторінок тепер уже
відомої української історії ми вперше довідувалися саме від
пані Ольги Гладун! А її скрупульозно укладаний і
кількаразово видаваний "Історичний календар" став
надбанням не лише кількох патріотичних організацій, а й
усіх небайдужих сучасників та знайшов багато
послідовників такого плекання нашої історичної пам'яті.

Ольга Гладун і Оксана Гасин

І саме від п.Ольги Гладун довідалися лужанки про
поховання на 55-му полі Янівського цвинтаря численних
жертв совєтських репресій у 1941 році. Саме з її
нагадування й ініціативи членкині Ліги Українських Жінок
почали опікуватися цим місцем, розчищати й доглядати
його, досліджувати в архівах відомості про злочини
комуністичної системи в червні 1941 року.
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І в тому, що тепер, завдяки багаторічним і наполегливим
старанням лужанок Мирослави Кушнір і Надії Кохалевич та
розумінню місцевої влади на 55 полі постав величавий
монумент жертвам совєтських репресій, є велика заслуга
пані Ольги Гладун. До речі, Мирослава Кушнір, яка стала
наполегливим промотором здійснення цього грандіозного
проекту, доводиться племінницею пані Олі. Воістину,
чудове прийняття гідної естафети гідною послідовницею!
Багато можна розповідати про діяльність та ініціативи
пані Олі, такі як доповіді на історичні теми, як у
громадських організаціях, так і в навчальних закладах,
скрупульозне збирання, укладання "Історичних календарів",
які видавалися за підтримки "Просвіти" й Союзу Українок,
піклування про хворих і потребуючих допомоги,
вшанування могил славних українців і жертв репресій та
догляд за ними і т.п..
Ольга Гладун не лише охоче виступала перед дітьми у
школах із цікавими розповідями про конкретні події і
видатних осіб нашої історії, а й безпосередньо працювала з
дітьми, про що хочу ширше розповісти.

29

ВАГОМА ІНІЦІАТИВА ОЛЬГИ ГЛАДУН
Багато добрих справ було здійснено Лігою Українських
Жінок саме з ініціативи пані Ольги Гладун. Та
найвагомішою видається мені її ідея проведення дитячих
літніх таборів на зразок довоєнних "осель".
Тепер ми знаємо, що народжувалася та ідея в родинному
колі пані Ольги в розмовах з її племінницею Мирославою
Кушнір, проте на той час ми її не знали.
Пам'ятаю, як висунула пані Ольга на зборах Ліги
Українських Жінок пропозицію займатися з дітьми під час
літніх вакацій і як, нагадавши досвід передвоєнних літніх
осель в Галичині, творила концепцію такої діяльності в
сучасних умовах. Тут слід підкреслити, що у ті роки ніби
забулося (чи просто відкинулось) досвід шкільних таборів
радянського періоду, і мало кого турбувало, чим займаються
діти у той непростий час суцільних змін і багатьох
негараздів.
Цю пропозицію самовіддано підтримала старша подруга
пані Олі – св.п. Марія Гумовська – і вони обидві керували,
розвивали й вдосконалювали цей почин, спираючись на
підтримку й допомогу багатьох членкинь ЛУЖ та
залучаючи інших помічників.
Такою помічницею стала і племінниця пані Олі
Мирослава Кушнір, яка згодом вступила до Ліги
Українських Жінок, а тепер є однією з провідних діячок цієї
організації, виконуючи обов'язки бухгалтера і співголови
Львівської обласної організації ВЛУЖ.
Тут варто додати (забігаючи вперед), що, коли старшим
паням стало вже важко проводити літні таборування дітей,
цю діяльність підхопила молодша лужанка, надзвичайно
ерудована й енергійна пані Марта Лунь, створивши свою
концепцію і протягом років проводячи на Левандівці
екскурсійне таборування дітей під назвою "Цікаві канікули".
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Тепер її почин продовжують молодші ентузіасти,
гуртуючись навколо храму св.Андрія і Йосафата (парох
о.Олег Зубик), а п.Марта надалі є їхнім щирим
консультантом-порадником.
Така справа безпосередньої праці з дітьми, на мою
думку, є настільки корисна й важлива, що я вирішила
подати тут деякі свої давні дописи до газет, які робила про
цей наш почин. Це не лише історія ЛУЖ, а й добрий
приклад до наслідування. До того ж це – гарний "пам'ятник"
діяльності Ольги Гладун!
Я свідома того, що в цих статтях є багато повторень, але
вони виходили в різні роки, в різних часописах і
повідомляли про такі самі діяння (лише в різний час і з
різними учасниками). Тому повтори мали місце. Тут я
подаю ці статті в такому вигляді, в якому вони
публікувалися, бо трактую це як конкретні документи з
минулих літ.
ВДАЛИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
Літні вакації приносять не лише радість відпочинку, але й
неабиякий клопіт батькам, де і чим зайняти своїх дітей. Літніх
дитячих таборів стало менше, путівки значно подорожчали, а
життєвий рівень переважної більшості сімей такий низький, що годі
й мріяти про відпочинок своїх дітей у таборах і санаторіях.
Вболіваючи над такою ситуацією та спостерігаючи, скільки
дітей залишені напризволяще по дворах і під'їздах, члени
Львівської Ліги Українських Жінок (ЛУЖ) постановили надати
допомогу хоч якійсь частині українських дітей. Не маючи ніяких
фінансових доходів, а маючи деякий невтішний досвід у пошуках
спонсорів, вирішили взятись за справу без будь-якого
фінансування. Дуже хотілось заперечити догму, що все
впирається у фінанси.
І от: без фінансів, зате з великим запасом ентузіазму й
жертовності активістки ЛУЖ пп. Марія Гумовська та Ольга Гладун
зініціювали як експеримент проведення безоплатного літнього
табору для молодших школярів, назвавши його "Дозвілля".
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Заручившись схвальним словом начальника міського
управління освіти п.Павла Хобзея і користаючи з ласки
п.Любомира Довбуша, який дозволив безоплатно використовувати
частину Будинку юного туриста, що є на Левандівці, лужанки
приступили до жертовної праці, не зважаючи на скепсис деяких
спостерігачів. Зібрали батьків із цього мікрорайону, розповіли про
свій задум, вислухали їхні пропозиції, – і двадцятеро дітей почали
відвідувати табір "Дозвілля".
Відкриття табору благословив о.Олексій Васьків. Крім пань
М.Гумовської і О.Гладун, у таборі регулярно чергували пп. Віра
Крокіс, Надія Стефанишин, Марія Барбара, Тереза Проць, Марія
Калиняк, Оксана Гасин, Галина Андрусів, Мирослава Кушнір,
Ольга Бурова, посвячуючи дітям свій вільний час.
Діти приходили щодня на 10-ту годину, поснідавши вдома,
приносили із собою бутерброди чи іншу перекуску, а пані за свій
кошт готували для них чай або компот. Не раз лужанки, серцем
прив`язавшись до своїх підопічних, приносили спечене вдома
спеціально для них смачне печиво. Так що діти мали щодня
гарний полуденок. О 16 годині діти мали повертатись додому, але
часом затримувались і довше, бо дуже цікаво були організовані
заняття, забави, бесіди.
Кожен день починали молитвою. Велику поміч надала Наталія
Малець, яка приходила катехизувати дітей. Натхненно й
самовіддано проводила кожного дня музичні заняття з дітьми
п.Надія Стефанишин. Спільними силами було підготовлено гарний
концерт до Дня Незалежності, на який запросили всіх батьків,
членкинь ЛУЖ та гостей із різних громадських і освітянських
організацій.
Пані Марія Барбара, яка працює в педучилищі, залучила до
цієї акції кількох студенток, і вони проводили з дітьми веселі
забави. Діти вчились робити витинанки, відгадували загадки,
лужанки проводили з ними цікаві й повчальні бесіди, зокрема про
етикет вдома і на вулиці. Організовано відвідали чудотворну ікону
Пресвятої Матері Божої із Зарваниці, яка саме тоді перебувала у
левандівській
церкві.
Також
здійснили
екскурсію
до
Шевченківського гаю.
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Із жалем розставались діти в кінці серпня із своїм табором і
дуже перепитували, чи буде так і наступного літа. Лужанки обіцяли
їм це і постараються дотримати слова.
Які ж висновки хочемо винести із цієї інформації? Саме задля
них так докладно розповідаємо про цю, здавалось би, незначну
подію.
По-перше, ця акція показала, що є ще у нас люди, здатні
безкорисливо, жертовно трудитись для блага інших. Підкреслимо,
що ініціатори цієї справи - п.Марія Гумовська і п.Ольга Гладун - це
ті, хто, як кажуть, є на заслуженому відпочинку і хто живе лише на
свою, таку мізерну тепер, пенсію. Та вони не нарікають, не
відпочивають, а зуміли підняти й інших на таку доброчинну справу.
Низький уклін їм та всім, хто долучився до них і віддавав дітям
свій час, свою працю, свою копійчину, а головне - свою духовність!
Впевнені, що такі люди є не лише у Лізі Українських Жінок.
По-друге, ми побачили, як діти та їхні батьки вміють вдячно
поцінувати проявлену самопожертву та як добра справа стає
гарним прикладом, згуртовує людей. Бачачи подвижництво пань із
ЛУЖ, у чергування в таборі включились мами деяких дітей,
особливо причинялись вони до підтримування в таборі зразкової
чистоти, допомагали готуватись до святкування Дня Незалежності.
Хотілось би подякувати за це паням Дзюбі, Яворській, Балук,
Довбуш, Гелеті, Глушик, Лещук, Пасєці, Підлипній, Левандович,
Комухаєвій. Деякі із матерів виявили бажання вступити до Ліги
Українських Жінок і в майбутньому причиняться до ширших
доброчинних справ.
Виходячи із досвіду цього експерименту, стверджуємо, що
можна і потрібно організовувати так літнє дозвілля дітей у всіх
мікрорайонах міст. Ліга Українських Жінок надалі практикуватиме
проведення таких літніх таборів у місті і закликає інші громадські
організації підтримати такий почин.
А коли б долучились до справи ті, хто може спонсорувати такі
акції, то спільно можна робити справу великої ваги. Допоможімо
дітям сьогодні, подбаймо всі спільно про їхнє виховання, а вони,
вирісши, сторицею віддячаться нам!
/ 1997 рік /
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ВАКАЦІЇ РАЗОМ З ЛУЖ
Довгоочікувані літні вакації приносять щораз більше клопотів
батькам дітей. Щораз менше батьків мають змогу поїхати з дітьми
на відпочинок чи послати дітей до санаторію або табору
відпочинку. І самих таборів стає щораз менше. Державні особи,
депутати, громадські діячі не раз згадують про цю проблему, але
завжди «впирають» її у брак коштів. А тимчасом дитинство не жде,
літо буяє і тисячі школярів залишаються покинутими
напризволяще, поки їхні батьки працюють чи шукають праці і
заробітку. Невблаганна статистика фіксує все нові нещасливі
випадки та злочини, пов’язані з бездоглядністю дітей. Результати
дитячого самовиховання на вулицях відомі всім дорослим...
Вболіваючи над такою ситуацією, членкині Львівської Ліги
Українських Жінок вже другий рік намагаються хоч трохи зарадити
цій біді. Вже вдруге вони організовують у Львові безоплатні табори
для відпочинку і виховання дітей.
Першого липня ц.р. такий табір відкрився у приміщенні СШ
№77 при вул.Виговського. Організували його членкині ЛУЖ пані
Ольга Гладун і Лариса Сеник - жінки-пенсіонерки, які вважаються
на заслуженому відпочинку, а насправді невтомно трудяться на
громадській ниві, всім серцем вболіваючи за загальне добро.
Вони, заручившись схваленням голови ЛУЖ п.Дарії Гусяк і
начальника міського Управління освіти п.Павла Хобзея, знайшли
щире розуміння і підтримку в особі директора СШ №77 п.Ольги
Прокопишин, якій теж не байдужа проблема дитячого дозвілля.
Вона надала у розпорядження лужанок класну кімнату і дві зали,
допомагала в організаційних приготуваннях.
Дуже чуйно поставився до задуму лужанок парох сусідньої
церкви Положення пояса Пресвятої Богородиці о.Іван, який
оголосив у церкві про набір дітей до табору, який назвали
півоселею (в пам’ять довоєнних галицьких аналогів). Отець Іван
прийшов на відкриття цієї півоселі і Богослужінням та добрим
словом благословив її працю. Також отець рекомендував до
співпраці кваліфікованих катехиток, які навчають дітей основ
християнської моралі.
І ось щодня понад тридцять дітей о десятій годині приходять
до своєї півоселі. Тут, крім основних провідниць п.Ольги і
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п.Лариси, щодня чергують інші лужанки (В.Дзюбан, М.Бочарська,
Г.Андрусів, В.Крокіс, О.Будзан та ін.). Гарно допомагають їм члени
«Молодої Просвіти» Залізничного району (Т.Вінтонюк, Л.Соколик,
Н.Софіянчук, Ю.Бравчук та ін.), які проводять веселі і змістовні
ігри з дітьми. Приємною несподіванкою стало, що деякі вчителі
СШ №77 (І.Копач, Д.Мороз), які знаходяться у відпустках,
приходять позайматись із цими, незнайомими їм дітьми. Приємно і
корисно проводять діти час: бавляться і вчаться молитов, пісень,
віршів, роблять фізкультурні вправи і довідуються багато цікавого
про правила культурної поведінки на вулиці і вдома, про народні
традиції та історичні події, закріплюють навики особистої гігієни,
знайомляться з рослинами тощо. А ще зацікавились, в честь кого
чи чого названі вулиці, на яких живуть, якими ходять, - тут уже
відкривається поле для діяльності молодих просвітян!
Швидко й змістовно збігає час у півоселі. О дванадцятій годині
роблять полуденок, більшість приносить із собою сніданок, а тих,
хто нічого не приніс, частують лужанки. Хоч самі живуть дуже
скромно, та все щось смачного приносять для дітей. І щодня
готують для всіх чай або компот. Тим самим не лише дбають, щоб
діти підкріпились, а й подають приклад, як ділитись з ближнім, чим
можеш. О чотирнадцятій годині батьки забирають дітей. Якщо
батьки не змогли прийти за дітьми, лужанки або хлопці й дівчата з
«Молодої Просвіти» відводять їх додому.
Вслід за цим табором члени Ліги Українських Жінок
відкривають такий же на Левандівці. Знаємо, що й інші громадські
організації проводять подібні акції для дітей. Закликаємо всіх
причинятись, щоб і в наш скрутний час діти проводили час
культурно, корисно й безпечно. Мусимо пожертвувати для цього
трохи свого часу, енергії і, може, й копійки, але добра пожертва
завжди буде винагороджена і нам, і всій Державі.
/ 1998 рік /
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Ольга Гладун (в центрі третього ряду) з дитячим табором,
1998 р.
І ЗНОВУ – ВАКАЦІЇ РАЗОМ З ЛУЖ
Довгождані літні вакації приносять щораз більше клопотів
батькам дітей. Щораз менше батьків мають змогу поїхати з дітьми
на відпочинок чи послати дітей до санаторію або табору
відпочинку. А тимчасом дитинство не жде, літо буяє і тисячі
школярів залишаються покинутими напризволяще, поки їхні
батьки працюють чи шукають праці і заробітку. Невблаганна
статистика фіксує все нові нещасливі випадки та злочини,
пов’язані з бездоглядністю дітей. Результати дитячого
самовиховання на вулицях відомі всім дорослим...
Вболіваючи над такою ситуацією, членкині Львівської Ліги
Українських Жінок (ЛУЖ) вже третій рік жертовно працюють, щоб
хоч трохи зарадити цій біді. Вже втретє вони проводять у Львові
безоплатні табори для відпочинку і виховання дітей, які не мали
змоги виїхати з міста.
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Нещодавно відбулося урочисте й вельми святочне закінчення
місячного табору на Левандівці, одного із двох, які проводить
цього року Львівська ЛУЖ. Відбувалось це дійство у приміщенні
Левандівської "Просвіти", члени якої теж активно включилися у цю
працю з дітьми. Цьому немало посприяло і безпосереднє
сусідство, бо табір діяв неподалік Левандівської "Просвіти" у
приміщенні "Юного туриста", директор якого п.Любомир Довбош
уже втретє безоплатно надає приміщення для табору і сам
допомагає урізноманітнити, наповнити цікавим змістом відпочинок
левандівських дітей. Зрештою, ЛУЖ не раз співпрацює з
Левандівською "Просвітою", адже однаково вболіваємо за долю
своєї держави та українського народу.
Святочне завершення місячного перебування сорока дітей у
цьому таборі вилилось у великий концерт, який відбувся у
переповненій залі та наповнив присутніх радісними почуттями
гордості за таких чудових наших дітей і надією на щасливе
майбутнє народу, у якого росте така талановита, розкута й
патріотично настроєна зміна. Різнобарв'я народних строїв, чудові
голосочки, відкриті посмішки та невимушені виступи дітей
переконливо підтверджували те, що співали діти: "Ми – землі
української цвіт". І коли хлоп'ята так завзято співали: "Хлопці,
підемо, боротися будемо за Україну, за рівнії права", - в серця
дорослих вселялась впевненість, що так і буде.
Декламації, пісні, інсценівки... Чіткий крок, завзяття в рухах,
світлий вогник в дитячих очах... Непомітно злетіли дві години
святкового концерту. Важко було повірити, що цей колектив
спільно жив, діяв, розучував репертуар всього один місяць. І
очевидно, те, що завчено і так захоплено виконуване, ніколи вже
не забудеться цими дітьми. Про це говорили у своїх заключних
виступах голова ЛУЖ п.Дарія Гусяк та голова Левандівської
"Просвіти" п.Степан Добровольський. Вони підкреслили велике
позитивне суспільне значення проведення таких таборів на фоні
сучасних соціальних і політичних негараздів.
Закінчилась
урочистість
врученням
дітям
пам'ятних
подарунків, нагород і призів, а також відзначенням усіх, хто
причинився до цього благодійного заходу. На завершення вдячні і
зворушені батьки запросили дітей і всіх присутніх до спільного
"солодкого столу".
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У таке справжнє свято вилилось закриття табору.
Керувала цим табором ініціатор і незмінний керівник цього
проекту п.Марія Гумовська, яку внаслідок її невтомної діяльності
вже добре знають всі мешканці Левандівки. Феноменом енергії цієї
85-літньої жінки не можна не захоплюватися! Постійною
напарницею її стала п.Надія Кохалевич, донедавна ще провідний
інженер проектного інституту, а тепер активна лужанка, яка,
вийшовши на пенсію, зразу включилася у самовіддану громадську
працю в лавах ЛУЖ.
Щоб скрасити дітям літні вакації у так нелегкі для їх родичів
часи жертовно працювали лужанки Віра Крокіс, Оксана Горицька,
просвітянки Стефа Мацяк, Марія Серванчук, Люся Додевич та
інші. Справжнє розуміння і підтримку виявила директор будинку
"Просвіти" п.Лариса Середа.
Щодня понад тридцять дітей о десятій годині приходили до
свого табору, до своєї півоселі, як називали його по аналогії до
довоєнних люди старшого покоління. Тут діти приємно проводили
час у веселих і змістовних іграх, одночасно навчаючись багатьох
корисних речей, зокрема віршів, пісень, молитов. Регулярно
виконували фізкультурні вправи
та освоювали навики
туристичного
спорту,
проводили
різноманітні
змагання.
Довідалися багато цікавого про правила культурної поведінки на
вулиці і вдома, про народні традиції та історичні події. Запрошений
доктор Богдан Чурилик у доступній дітям формі розповів про
правила особистої гігієни, студент коледжу ім.Івана Труша
Ростислав прищеплював дітям любов до образотворчого
мистецтва, показував основні прийоми малювання. Катехитка
п.Леся провела з дітьми короткий курс катехизації.
Швидко й змістовно збігав час. О дванадцятій годині робили
полуденок, більшість приносили із собою сніданок, а тих, хто
нічого не приніс, частували лужанки. Хоч самі живуть дуже
скромно, та все щось смачного приносили для дітей. І щодня був
для всіх чай або компот. Тим самим не лише дбали, щоб діти
підкріпились, а й подавали приклад, як ділитись з ближнім, чим
можеш.
Відрадним і вельми приємним було те, що розуміння
корисності заходу та посильну матеріальну допомогу в цій
благородній турботі про дітей надавали бізнесові структури, до
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яких звернулися лужанки. Тому хочеться висловити всім їм щире
спасибі. Цими добродійниками є: фірма "Бібльос", АТ "Залізничне"
і магазин "Жовтневий", аптека №30, ТЗТ "ДКЛ-Будінвест", ТЗоВ
"Серпанок-С", які безплатно дали для табору приладдя для
малювання, печиво, шоколад, цукерки, солодку воду та
медикаменти для аптечки.
Праця левандівського табору – це не лише безкорислива,
конкретна турбота про наше підростаюче покоління, а й зразок
конструктивної співпраці різних людей та організацій. Хотілося б,
щоб і державні структури включились у роботу, яку, як
демонструють лужанки, можна плідно вести і не маючи
фінансування. Були б лише бажання та здатність на хоч невелику
жертовність задля добра своїх краян (своїх ближніх - як вчить
Святе Письмо).
Аналогічний табір проводить ЛУЖ у школі №77 по
вул.Виговського під керівництвом пань Ольги Гладун і Лариси
Сеник.
Закликаємо всіх, кому не байдуже майбутнє нашої держави,
причинятись, щоб і в наш скрутний час діти проводили час
культурно, корисно й безпечно. Мусимо пожертвувати для цього
трохи свого часу, енергії і, може, й копійки, але добра пожертва
завжди буде винагороджена і нам, і всій Державі.
/ 1999 рік /
ЩЕ НЕ ВМЕРЛА І НЕ ВМРЕ УКРАЇНА,
ЯКЩО ТАК ДБАТИМЕМО ПРО ДІТЕЙ
Така впевненість утверджувалася у серцях всіх присутніх на
концерті, яким завершувався літній дитячий табір, один із тих, які
вже традиційно проводить у Львові Львівська Ліга Українських
Жінок. Натхненними словами вірша “Вічний революціонер”
великого Каменяра закінчували свій виступ діти. Концерт,
підготовлений дітьми за час відвідування табору на Левандівці,
був присвячений трьом велетням українського народу –
Т.Шевченку, І.Франку та Лесі Українці. Інсценізації та окремі вірші з
творчості цих українських пророків, які виконували діти, доповнила
цікавою розповіддю про Лесю Українку та її побут у Львові велика
подвижниця славетної поетеси лужанка Галина Паламарчук.
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Високими патріотичними нотами звучав заключний концерт і у
другому таборі, який проводили лужанки в школі на вулиці
Виговського у Львові під проводом Ольги Гладун.
Слухаючи виступаючих, таких переконливих у своїй щирості та
радості, думалось: так, саме така діяльність громадських
організацій, яку вже чотири роки проводить Ліга Українських
Жінок, організовуючи літні безоплатні табори для дітей, котрі не
мають змоги виїхати із Львова на відпочинок, є чи не
найвагомішим вкладом у розбудову нашої держави. Адже дбаючи
про малих громадян, оберігаючи їх від безцільного вештання
вулицями та можливих при цьому нещасть і шкідливих впливів,
лужанки самовіддано наповнюють вакаційний час дітей глибоким
духовним і інформаційним змістом, виховують почуття дружби,
взаємоповаги і взаємолюбові. Можна бути впевненим, що діти, які
так використовують свій час, стануть активними і діяльними
патріотами своєї Батьківщини, достойними її громадянами, а в
цьому – запорука щасливого майбутнього України.
Та для цього потрібно, щоб усі громадські організації
працювали у такому руслі і щоб державні структури підтримували
такі почини та допомагали у цій такій важливій справі. Тому так
вперто, з року в рік, розповідаємо про ці акції Львівської Ліги
Українських Жінок.
Цього року ЛУЖ знову проводила два такі літні табори: один у
приміщенні "Юного туриста" (директор Л.Довбош) на Левандівці,
яким керували невтомні активістки ЛУЖ Марія Гумовська та Надія
Кохалевич, другий – у приміщенні середньої школи №77 (директор
О.Прокопишин), який не менш самовіддано вели Ольга Гладун і
Лариса Сеник.
Щодня понад тридцять дітей о десятій годині приходили до
свого табору, тут діти приємно проводили час у веселих і
змістовних іграх, одночасно навчаючись багатьох корисних речей,
зокрема віршів, пісень, молитов. Кожен день починали з молитви,
регулярно виконували фізкультурні вправи, освоювали навики
туристичного
спорту,
проводили
різноманітні
змагання.
Довідалися багато цікавого про правила культурної поведінки на
вулиці і вдома, про народні традиції та історичні події. Здійснили
багато цікавих екскурсій: у Білогорщу, де поліг смертю героя
легендарний Тарас Чупринка (Роман Шухевич), на Янівський та
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Личаківський цвинтарі, де відвідали могили славних синів і дочок
України (Січових Стрільців, Ольги Басараб, Біласа і Данилишина,
Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Соломії Крушельницької,
Станіслава Людкевича, Володимира Івасюка, Ігоря Білозора,
еп.Миколи Чарнецького, Катрусі Зарицької, Михайла Сороки та ін.)
і багато довідалися про них, були в Шевченківському гаю і на
Високому Замку. Діти левандівського табору здійснили ще й
захоплюючу поїздку до Унева, де про історію славного Унівського
монастиря та героїчну боротьбу на тих теренах повстанців УПА
дітям розповів отець Володимир.
Щоб скрасити дітям літні вакації у так нелегкі для їх родичів
часи жертовно приходили на чергування лужанки Віра Крокіс,
Євгенія Савчук, Наталія Тихан, Марія Лаврів, Мирослава Кушнір
та інші.
Швидко й змістовно збігав час. О дванадцятій годині робили
полуденок, більшість приносили із собою сніданок, а тих, хто
нічого не приніс, частували лужанки. Хоч самі живуть дуже
скромно, та все щось смачного приносили для дітей. І щодня був
для всіх чай або компот, а то й смачні напої від деяких добродіївспонсорів. Тим самим не лише дбали, щоб діти підкріпились, а й
подавали приклад, як ділитись з ближнім, чим можеш.
Відрадним було, що до акції лужанок приєдналися і посильну
допомогу надавали члени “Просвіти” і Союзу Українок, батьки та
деякі вчителі.
Керівники таборів, звітуючи перед Управою ЛУЖ, подали довгі
списки конкретних людей і організацій, які власною працею чи
конкретним спонсорством допомогли створити дітям радісні та
інтелектуально збагачуючі вакації. Всім їм належиться щира
подяка (і ЛУЖ висловлює її кожному), та думається, на сторінках
газети не так важливо перелічувати їх всіх особисто, як відзначити
те, що з кожним роком все більше людей виявляють розуміння
важливості такої праці та в міру можливостей надають свою поміч.
Це вселяє надію, що настане кінець наріканням та
взаємозвинуваченням і прийде розуміння та вміння об’єднуватися
для спільної, корисної для всіх справи. А те, що робиться задля
дітей, - це найбільш загальна й потрібна справа, бо це наше
спільне майбутнє. Якими виростуть наші діти, таке суспільство
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вони створять, так віддячать попередникам. І ось тоді отримаємо
справжню подяку чи кару, - що саме, залежить від нас самих!
Праця літніх безоплатних дитячих таборів – це не лише
безкорислива, конкретна турбота про наше підростаюче
покоління, а й зразок конструктивної співпраці різних людей та
організацій. Хотілося б, щоб і державні структури включились у
роботу, яку, як демонструють лужанки, можна плідно вести і не
маючи фінансування. Були б лише бажання та здатність на хоч
невелику жертовність задля добра своїх краян (своїх ближніх - як
вчить Святе Письмо).
Закликаємо всіх, кому не байдуже майбутнє нашої держави,
причинятися, щоб і в наш скрутний час діти проводили час
культурно, корисно й безпечно. Мусимо пожертвувати для цього
трохи свого часу, енергії і, може, й копійки, але добра пожертва
завжди буде ви нагороджена і Богом, і людьми.
/ 2000 рік /

Марія Гумовська й Ольга Гладун на конференції ЛУЖ
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РАДІСТЬ ВІД УСПІХІВ ЛУЖ
З приємністю згадую, як щиро раділа Ольга Гладун у
день відзначення 10-ліття Ліги Українських Жінок, яке
відзначалося у Львівському Палаці мистецтв 3 вересня 2005
року. Із зворушенням пані Оля подивляла переповнену залу
гостей, які приїхали як із Львівщини, так і з Києва та інших
областей. Слухаючи виступи численних поважних гостей,
могла переконатися, що діяльність організації, якій
віддавала стільки сил і душевної енергії, не залишається
непоміченою, схвально сприймається суспільством.

У І ряді (справа наліво): Наталя Осьмак, Ярослава Заневчик,
Михайлина Стецьків, Анна Благітка, Ольга Гладун, Лариса Сеник
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Ольга Гладун дякує присутнім за привітання

Впевнена, що слова вірша, який виголосила на ювілеї
ЛУЖ чудова поетеса і щира наша приятелька Тетяна
Домашенко, дуже пасують саме пані Ользі Гладун:
Усе в Тобі, о незбагненна жінко,
Талант і сила, мудрість і краса,
Неперевершена у світі українко,
Ти полонила землю й небеса.
У Тебе очі – дві живі зірниці,
У Тебе серце – диво осяйне,
Твої долоні – крилонька жар-птиці,
Твоя любов повік не промине.
Ти українка, просто українка,
Всі інші будуть зайвими слова.
О панно, Ти – не просто жінка,
Ти – Берегиня роду світова.
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ЖИТТЯ МИНАЄ, ПАМ'ЯТЬ ЖИВЕ
Літа невмолимо біжать, життя людське таке
скороминуче..
Вже йде третій рік, як немає поряд з нами дорогої пані
Олі Гладун, а її ідеї, мрії, настанови не покидають нас.
У багатьох моментах і ситуаціях ми можемо уявити, що
сказала б, що порадила б і як поступила би вона.
Намагаємось бути хоч трохи подібними до неї – такої
благородної, доброзичливої до людей і здатної до великої
самопожертви як для загального добра, так і для
конкретних, потребуючих допомоги людей. Згадуємо, як,
будучи обтяженою власними поважними літами і багатьма
долегливостями, пані Оля завжди знаходила слабших, більш
потребуючих людей і, забуваючи власні проблеми, спішила
на допомогу іншим. Це вражало, це не забувається, цього
хотілося б навчитися…
Очевидно, мало кому вдається бути такою надзвичайно
бездоганною особистістю, якою була наша світлої пам'яті
пані Оля Гладун, та все ж намагаймося її наслідувати!
Я дякую Богові, що мала щастя знати таку чудову
Людину. Вважаю її еталоном найкращих рис української
Жінки.

Ольга Гладун і Лідія Купчик
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