
BORIS & LENA WIGOWSKY COME TO AMERICA, 1990 

БОРИС І ОЛЕНА ВІГОВСКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ ДО АМЕРИКИ, 1990 

 

On the way to California, we stop at a rest area near Mt. Shasta. 

По дорозі в Каліфорнію ми зупиняємося в зоні відпочинку поблизу гори 

Шаста. 



 
Yreka is a city in California that is famous for the 1849 Gold Rush. 

Єрека - місто в Каліфорнії, яке славиться Золотою лихоманкою 1849 року. 
 



 

 
In California, we stop at Genady and Nida Komarchuk's house; visit with Peter 

Kotzuba and his family. 
У Каліфорнії зупиняємося біля будинку Генадія і Ніди Комарчук; Візит з 

Пітером Котцубою та його сім'єю. 
 

 



 
In San Francisco, we walk up many steps to the top of Coit Tower for a view of 

San Francisco Bay. 
У Сан-Франциско ми піднімаємося на багато кроків до вершини вежі Койт, 

щоб помилуватися видом на затоку Сан-Франциско. 



 

 

From the Marina District in San Francisco, we could see the Golden Gate Bridge. 

З району Марина в Сан-Франциско ми могли побачити міст Золоті Ворота. 



 

(1) Crookedest street in the world; (2) Fisherman's Wharf. 

                         (1) найкрутіша вулиця в світі; (2) Рибальська пристань. 



 

(1) Alcatraz Island in the background; (2) Pier 39 with Christmas tree. 

(1) Острів Алькатрас на задньому плані; (2) Пристань 39 з ялинкою. 



 

(1) Shops at Pier 39 in Fisherman's Wharf; (2) Alcatraz Island 

(1) Магазини на пірсі 39 в Рибальській пристані; (2) Острів Алькатрас 

 



 

 
World famous Golden Gate Bridge in San Francisco 

Всесвітньо відомий міст Золоті Ворота в Сан-Франциско 



 

View of San Francisco from across the bay. 

Вид на Сан-Франциско з-за затоки. 



 

(1) Russian Book Store, Znania; (2) At the Cliff House at the beach. 

(1) Російський книжковий магазин, Знаня; (2) У будинку скелі на пляжі. 



 
View of the Pacific Ocean from San Francisco beach. 

Вид на Тихий океан з пляжу Сан-Франциско. 



 

(1) Museum in Golden Gate Park; (2) Twin Peaks district in the city. 

       (1) музей в парку Золоті Ворота; (2) Район Твін Пікс у місті. 



 
In Chinatown. 

У Китайському кварталі. 

 



 
We take a ride on the cable car in China town. 

Їдемо на канатній дорозі в китайському місті. 



 
After the cable car ride, we eat Chinese food at a Chinese restaurant. 

Після поїздки на канатній дорозі ми їмо китайську їжу в китайському 

ресторані. 



 
We go to Elsa's sister Jeany's house. 

Ми йдемо в будинок сестри Ельзи Джині. 



 
Christmas lights in the city. 

Різдвяні вогні в місті. 



 

At Elsa's sister Nida's house. 

У будинку сестри Ельзи, Надія. 



 

At Elsa's sister Dina's house. 

У будинку сестри Ельзи Діни. 



 

At Elsa's sister Olga and Steve Belmudez house. 

У будинку сестри Ельзи Ольги і Стіва Бельмудеса. 



 

Finally, we come back to my brother Adolf's house in Oregon. 

Нарешті, ми повертаємося до будинку мого брата Адольфа в Орегоні. 



 

Our brother Stanley comes to visit his cousin Boris. 

Наш брат Станіслав приїжджає в гості до свого двоюрідного брата Бориса. 



 
Stanley comes with his wife Nida and children. 

Станіслав приходить з дружиною Нідою і дітьми. 



 

We visit the Willamette River falls in Oregon City. 

Ми відвідуємо водоспад річки Вілламетт в Орегон-Сіті. 



 

(2) We go to the Oregon coast, Lincoln City. 

(2) Ми йдемо до узбережжя штату Орегон, Лінкольн-Сіті. 



 
At the Oregon coast, we walk on the beach and watch the waves of the Pacific 

Ocean.   

На узбережжі штату Орегон ми гуляємо по пляжу і спостерігаємо за хвилями 

Тихого океану. 



 
At Depot Bay.   

У затоці Депо. 



 

 

December is the time to watch for whales migrating along the coast. 

Грудень - час спостерігати за китами, які мігрують уздовж узбережжя. 



 
Depot Bay harbor, where the boats are loaded with passengers who want to go 

whale watching. 

Гавань Депо Бей, де човни завантажені пасажирами, які хочуть відправитися 

на спостереження за китами. 



 
At low tide, we can walk on exposed rocks to see marine life. 

Під час відливу ми можемо ходити по відкритих скелях, щоб побачити 

морське життя. 



 
Lighthouse at Newport Bay.  Newport Bay. 

Маяк в Ньюпорт-Бей.  Ньюпорт-Бей (Бухта.). 

 



 

Tour of Newport Bay. 

Екскурсія по Ньюпорт-Бей. 



 

(1) Museum with mermaid at Newport Bay; (2) Sunset at the Pacific Ocean. 

(1) Музей з русалкою в Ньюпорт-Бей; 2) Захід сонця в Тихому океані. 



 

(1) at Paul and Elsa's house; (2) at Adolf's house. 

               (1) в будинку Павла і Ельзи; 2) в будинку Адольфа. 



 

Vasily and Nida Hodakovskyi come to visit fellow Ukrainian Anatoly. 

Василь і Нaдя Ходаковські приїжджають в гості до співвітчизника Анатолія. 



 



 

Stopping at a gas station to fill up.  

Зупинка на заправці, щоб заповнити. 



 

Shopping at Home Depot. 

Покупки в домашньому депо. 



 
(1) Susanna (Susie) Wigowsky, (2) at Mihail Hodakovskyi's apartment building. 

(1) Сусанна (Сьюзі) Віговський, (2) у багатоквартирному будинку 

Михайла Ходаковського. 



 

 
Sandy River. 

Сенді-Рівер (Ріка). 



 
Multnomah Falls, tallest waterfall in Oregon.  Frozen in winter. 

Водоспад Малтнома, найвищий водоспад в Орегоні.  Заморожені взимку. 



 



 

Bonneville Dam, with fish ladder. 

Гребля Бонневіль, з риб'ячими сходами. 



 

Steelhead (“Сталева головка”) 



 
Fish hatchery. 

Риб'ячий інкубатор. 



 
Sturgeon fish. 

Осетерові риби. 



 

 
(1) Barge on the Colombia River. (2) with Hodakovskyi family. 

(1)Баржа на річці Колумбія. 2) з сім'єю Ходаковських. 



 
(2) Celebrating New Year 1991. 

(2) Святкування Нового року 1991. 



 
(1) At Stanley’s house. (2) Farm equipment. 

(1) У Станіславському домі. (2) Сільськогосподарське обладнання. 



 
(1) Evangelical church where Stanislaus goes. (2) 91 School, where Paul works 

as a teacher. 

(1) Євангельська церква, куди йде Станіслав. (2) 91 школа, де Павло 

працює вчителем. 

 



 

(2) Ski lodge at Mount Hood. 

(2) Лижний будиночок на горі Худ. 



 

Timberline Lodge at Mount Hood. 

Будиночок Тімберлайн на горі Худ. 



 



 

McDonald's restaurant. 

Ресторан McDonald's (Макдональдс). 



 
(1) Old Believer church. (2) Catholic church in town of Mount Angel. 

1) Церква старообрядців. (2) Католицька церква в місті Маунт-Енджел. 

[Mount Angel = Гора Ангел] 



 

View of Willamette valley from abbey at Mount Angel. 

Вид на долину Вілламетт з абатства на горі Ангел. 



 

Our friends, Boris and Sarah Prasoloff, come to visit. 

Наші друзі, Борис і Сара Прасолоффи, приїжджають в гості. 



 

 

 



 



 
We visit friends Leonid Lyulka and his family. 

Ми відвідуємо друзів Леоніда Люльку та його сім'ю. 

 

 



 
Family gathering. 

Сімейні збори 



 

 
We visit Boris and Sarah at their house in the city of Lake Oswego. 

Ми відвідуємо Бориса і Сару в їхньому будинку в місті Озеро Освего. 



 

(1) Boris Prasoloff plays the piano.  (2) the two Boris’  play chess. 

(1) Борис Прасолофф грає на піаніно.  (2) Два Бориса грають в шахи. 

 



 
Our house is the place for watching football games.  We all cheer for our favorite 

team, the San Francisco 49ers. 

Наш будинок - це місце для перегляду футбольних матчів.  Ми всі 

вболіваємо за нашу улюблену команду, Сан-Франциско 49ers. 



 

We go to my mother's favorite Chinese restaurant. 

Ми ходимо в улюблений китайський ресторан моєї матері. 



 

http://www.lumyuensalem.com/  

    

http://www.lumyuensalem.com/photo.asp  

http://www.lumyuensalem.com/
http://www.lumyuensalem.com/photo.asp


 
(1) Stopping at a rest area on our way to Seattle, Washington.(2) Space Needle 

in Seattle. 

(1) Зупинка в зоні відпочинку на нашому шляху до Сіетла, штат 

Вашингтон. (2) Космічна голка в Сіетлі. 



 
In Seattle, we go on an elevator to the top of the Space Needle. 

У Сіетлі ми йдемо на ліфті до вершини космічної голки. 



 

We have lunch at a restaurant at the top, where we have a view of Seattle and 

Puget Sound. 

Ми обідаємо в ресторані на вершині, де у нас є вид на Сіетл і Puget Sound. 



 

(1) Seattle's monorail, built for the world's fair in 1962. 

(1) Монорельс Сіетла, побудований для всесвітньої виставки в 1962 

році. 



 



 
The Hiram M. Chittenden Locks (locally known as the Ballard Locks) 

Замки 



 



 

The Hiram M. Chittenden Locks (locally known as the Ballard Locks) is a 

waterway system that connects the saltwater of the Puget Sound to the fresh 

water of the Ship Canal, which sits about 20 feet above sea level. Boats enter the 

locks, the gates close and the water rises or falls to the level of the destination 

waterway. 

Hiram M. Chittenden Locks (місцево відомий як Ballard Locks) - це система 

водних шляхів, яка з'єднує солону воду звуку Puget з прісною водою 

корабельного каналу, який розташований приблизно на 20 футів над рівнем 

моря. Човни входять в замки, ворота закриваються, а вода піднімається або 

падає до рівня кінцевого водного шляху. 



https://www.myballard.com/ballard-locks-seattle/  

 

(2) Former Stadium named Kingdom in Seattle. 

Колишній стадіон під назвою Королівство в Сіетлі. 

 

https://www.myballard.com/ballard-locks-seattle/


 
(1) Lake Washington, Seattle.  (2) At my school, with my second grade class.  

(1) Озеро Вашингтон, Сіетл.  (2) У моїй школі, з моїм другим класом 

класу. 

 



 

Lena and Boris Wigowsky are guests in my classroom. They talk about Ukraine, 

and traveling 8,000 miles to America. 

Олена і Борис Віговський є гостями в моєму класі. Вони розповідають про 

Україну і про те, як вони подорожували 8000 миль до Америки. 



 

Lena would be a good teacher, for she knows how to teach children.   

Олена була б хорошим учителем, бо вміє навчати дітей.   



 
Lena and Boris meet Vera Dubenko, an assistant teacher at my school. 

Олена і Борис знайомляться з Вірою Дубенко, помічницею вчителя в моїй 

школі. 



 

(2) Boris and I dress up in military outfits as the Gulf war breaks out in 1991. 

(2) Борис і я одягаюся у військові наряди, як війна в Перській затоці 

спалахує в 1991 році. 



 

Lena helps my wife Elsa in the kitchen. Susanna, my daughter, looks on. 

Олена допомагає моїй дружині Ельзі на кухні. Сюзанна, моя донька, 

дивиться далі. 



 

We rent a beach house for a fishing weekend. 

(2) Ми орендуємо пляжний будинок для риболовлі вихідні. 



 
We take Boris Wigowsky to our favorite fishing place, Drift Creek. 

Ми відвозимо Бориса Віговського до нашого улюбленого місця риболовлі, 

Drift Creek. 



 



 



 

Boris catches a steelhead. 

Борис ловить сталеву голову (риба). 



 

Boris Prasoloff shows how to fillet the fish. 

Борис Прасолофф показує, як філе риби. 



 

We enjoy a great fish dinner at the Oregon Coast. 

Ми насолоджуємося чудовою рибною вечерею на узбережжі штату Орегон. 



 



 

Farewell dinner at Stanley's house. 

Прощальна вечеря в будинку Станіслава. 



 



 
Boris packs his luggage for his trip back to Ukraine. 

Борис упаковує свій багаж для своєї поїздки назад в Україну. 



 
Goodbye -- till we meet again. 

До побачення, поки ми не зустрінемося знову. 



2018 

Boris and Lena on Facebook 

Борис і Олена у Фейсбуці 

  

 



 

  


