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Посещая мероприятия Центра украинской культуры «Джерело» невольно 
останавливается взгляд на маленькой сосредоточенной женщине в национальной 
вышитой рубашке. Она всегда принимает участие в литературных вечерах, посвященных 
классикам украинской литературы. Выступает сама, говорит плавной украинской речью. 
С большим уважением к ней относится публика. Люди советуются с ней, о чем-то 
спрашивают, дружески поддерживают. Она никогда не остается одна на таких 
мероприятиях. Екатерина Степановна Сафронова – «украинская бабушка Катерина». 
Именно она, бабуся Катерина, в 1993 году рассказывала на Томском телевиденье 
украинские сказки для детей. Часто приходила на школьные мероприятия в Заозерную 
школу, поддерживала ребят, которые сдавали экзамен по украинскому языку. Как бывший 
педагог поддерживала учителя, помогала практическими советами в ведении фольклора. 
Она сама является живым хранителем украинских бытовых и семейных традиций.  
Сохранила и передала школе несколько детских народных украинских песен. С ее 
помощью ученики познакомились с такой чудной песней как «Курка-чубатурка». В Центр 
украинской культуры «Джерело» Екатерина Степановна пришла по зову сердца еще в 
1992 году. Помогала как могла своим опытом и талантом. Работала всегда добровольно и 
с энтузиазмом: писала сценарии для праздников, участвовала в представлении украинской 
кухни, готовила великолепные блюда, писала статьи и заметки о своих земляках. Ее 
статьи можно прочитать в газете Центра «Джерело» и на Украинском сайте «Кобза». 

В 2008 году Екатерина Степановна отмечала свои 80 лет. Но это годы творчества и 
гражданского горения. О себе она рассказывает совсем немного. Родилась 8 октября в с. 
Лука Житомирской области в семье крестьян. В годы Великой Отечественной войны была 
эвакуирована с семьей и проживала в течении трех лет в г. Семипалатинске в северо-
восточной части Казахстана. После войны окончила Житомирский Государственный 
педагогический институт имени И. Франко. Получила диплом по специальности 
«История», по квалификации – учитель средней школы. Работать учителем пришлось в 
районах Херсонской области. В 1963 году приехала в Сибирь по месту работы мужа. 
Работала научным сотрудником, а также и.о. директора Центра государственного архива 
Дальнего востока  (г. Томск), инспектором, заместителем начальника отдела кадров 
ТЭЛЗа.  

 За 42 года трудового стажа не раз была отмечена наградами и знаками почета. 
Помимо благодарностей, денежных премий, почетных грамот Екатерина Степановна 
получила звание «Ударник коммунистического труда», «Победитель соцсоревнования». 
Ее имя было занесено на Доску почета города. Среди наград имеются медали: «За 
доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда» и «400 лет городу Томску». 

Екатерина Степановна воспитала двух дочерей. В семье с детьми общается только 
на родном украинском языке, чтобы создать среду домашнего общения. Привлекает к 
познанию украинского языка и культурных традиций своего внука. Это удивительно 
оптимистичный человек с большой верой в высшую справедливость и великое 
предназначение Человека. Своим кредом называет – Веру в высший Разум и Законы 
Природы, которые никто не вправе нарушать.  

В настоящее время Екатерина Степановна больше времени посвящает письменным 
хранителям культурных ценностей своего народа. Она сама пишет стихотворные 
послания на многие мероприятия украинского центра «Джерело». Например, к 20-летию 
ЦУК «Джерело» ею была написана очередная баллада на украинском языке «Очередное 
путешествие». 

 
Чергова мандрівка. (Сафронова Катерина Степанівна) 
Я знов збираюсь в Україну, 
Мандрувать на Батьківщину. 
Святим обов'язком вважаю, 



Довіку бути вірним краю. 
 
Черговий раз відвідати родину, 
Радість розділить, а то й лиху годину. 
Про життя всіх розпитати 
Та й про себе щось сказати. 
 
Як завжди, почули люди, 
Гомоніти стали всюди: 
«Дорогий похід твій буде, 
Де грошей таких добудеш?» 
 
Я у відповідь: «Мої хороші, 
Не потрібні мені гроші. 
Транспорт буде не державний, 
Особисто мій, приватний, 
А тому – мені зовсім безплатний. 
 
Транспорт мій – моя «дружина», 
Вся сім'я моя тваринна та 
Стаєчка уся пташина. 
 
І ні з ким він не зрівняний – 
І наземний й повітряний, 
Сухопутний та морський, 
Залізничний та річний. 
 
У моєї транс дружини 
Всі потрібні в похід види: 
Літаки, возки, човни, 
Машини, кораблі й локомотиви. 
 
Ось, я вийшла на подвір'я, 
Зібрала все поголів'я, 
Та звернулася до них, 
І дорослих, і малих. 
 
До уваги запросила, 
Мету зборів сповістила. 
І сказала: «Збирайтеся, мої милі, 
У подорож на Україну». 
 
На «Ура!» похід схвалили, 
Бо про те давно просили, 
Й розійшлися по домівках 
Збиратися у мандрівку. 
 
А наблизивсь її час 
Вишукувала їх ще раз. 
Всім маршрут розподілила 
Хто везе мене й куди, 
Путівні листи вручила. 



 
Щоб уникнуть нарікання, 
Врахувала всіх бажання. 
Та  щоб путь була щаслива, 
У похід благословила. 
 
Попереду сурмачі – 
Три козлики – рогачі. 
Далі наш індик серйозний 
З вантажем дуже коштовним. 
 
Індика свого поважу, 
У новенький віз запряжу. 
З індокачками в пристяжку, 
Щоб не було йому важко, 
Бо везе в великій крині 
Подарунки всій родині. 
 
Вартові – його брати, 
Пишні, статні індики. 
З квітами сидять сестрички, 
Мов лялечки дві індички. 
 
У возику індичата 
Проводжають свого тата. 
А ключі від чудо-скрині 
У індички – господині. 
 
А в столицю України, 
Наш чудовий Герой Київ, 
Несе красень – Лебідь білий – 
Гордий, важний та щасливий. 
 
У Києві, на Поділлі 
Зупинюсь на дві неділі. 
З Хрещатиком привітаюсь 
Та до Лаври завітаю. 
Святим храмам поклонюся, 
За Вкраїну помолюся. 
Господа просити буду 
Допомоги їй повсюду. 
 
До Каніва, що на Дніпрі 
Летять Горлиці мої. 
Над Славутою на кручі стану 
Кобзарю віддам пошану. 
 
У Чернігів по Десні 
Пливем з Селезнем в човні. 
Там в соборі помолюся, 
Князя Ігоря могилі уклонюся. 
 



А в Черкаси до братів  
Мчати котик мій звелів. 
У Вінницю, винокурню 
Доведеться їхати півню. 
 
В Херсон пливу на Качках – 
Це надійний, жвавий птах. 
А до матінки – Одеси 
Пава й Павич будуть нести. 
Там в шаланді стрінуть гостя 
Рибалка Соня й моряк Костя. 
 
На всю Західну Вкраїну 
На лелеках я полину. 
Та окремо в місто Львів 
Повезуть сім пар волів. 
Місто це особливого рахунку 
Потребує надзвичайного дарунку. 
 
В Закарпатті в полонині 
Зупиняться Вівці білі. 
Приземлитись в Буковині 
Доведеться на Гусині. 
 
Понесуть мене Несушки  
У Полтаву на галушки. 
Приготує їх Наталка, 
Що зовуть її Полтавка. 
 
Ще й досі з Петром щаслива, 
І весела й жартівлива, 
І любить його душею, 
Він один володіє нею. 
 
Запряжу у віз Баранів, 
Що покажуть в Миколаїв. 
Ішачок у тарантасі 
Мчить в Донецьк, що на Донбасі. 
 
До Луганську в новій тачці 
Трусять Курочки чубасті. 
Коза в ближнє зарубіжжя 
Привезе до Запоріжжя. 
 
Карасю націджу чарку, 
Обніму його Одарку. 
Про події пригадаєм 
Та пісень ще заспіваєм, 
Що в «Запорожці за Дунаєм». 
 
Де живуть Житомиряни 
Помчить Коник мій буланий. 



З Житомира та до Луки – мого села, 
Де народилась та зросла 
Піду сама пішки, 
Щоб пройти усі доріжки, 
Що вели у ліс, до річки, 
За калиною в гаю,  
За черешнею в саду, 
До оселі та до школи, 
За маками й волошками, 
За село у поле. 
 
В Луці затримаюсь три дні, 
Бо багато в ній рідні. 
Земляків обійду всіх, 
В церкві помолюсь за них. 
У могили мами й тата 
До землі, де була хата, 
На коліна припаду, 
Низько голову схилю. 
 
У Хмельницький до сватів 
Звезуть Кролиці та Кролі. 
А у Харків на Бичку 
Мов на хмарах полечу. 
 
До Сум по залізниці 
Везтимуть дві Телиці. 
Квочка та сім'я її Курчат 
В Сімферополь (Крим) помчать. 
 
В Севастополь, до міста – Героя 
З Гусаком попливемо по морю. 
А у бухті, у пристані Графській 
Я схилюся в хвилині мовчання. 
 
Так відвідаю я всіх, 
Запрошу до себе їх. 
Щоб не тратити їм гривни, 
В Україну я за ними 
Відправляю «трансдружину». 
 
Як повернусь до Сибіру, 
Й тут у мене є родина, 
Та шматочок Батьківщини, 
Острівець села мого –  
Наше рідне «Джерело». 
 
То для нас – 
І калина під вікном, 
І родина за столом, 
Та доріжка, що додому нас веде. 
І вся рідна, Україна, 



Та, що іншої нема! 
 
Обіцяєм тебе, острівець, шанувати. 
І в образу нікому ніде не давати. 
Щоб щастя та радість з тобою було, 
З Ювілеєм тебе, наш струмок –  
«Джерело»! 
12 грудня 2010р. 
 
 
 
 
 

 


