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КОЛОНКА РЕДАКТОРА ДУХОВНІ РОЗДУМИСТРАСТІ

ВИСТАВКИ

МІСТО

Напевно не я один із самого ранку
шукаю добрих новин. Бо вчора, як і поза�
поза�позавчора до пізньої ночі говорили
про теракт, про диверсію, про чергове
підвищення тарифів… А тут ще в лютому
взяли газовий лічильник і кажуть, що
будуть чи�то перевіряти, чи�то ремонту�
вати щонайменше рік і газовики радять
купити новий за свій кошт, а вони вже
встановлять його безплатно. А ще
Лисецький РЕМ ні сіло, ні впало на дачі
по�варварськи відірвав електрокабель
від лінії, мовляв, будемо підключати вас
до нової підстанції. Але це коштуватиме
мало не піврічної (!) пенсії (та про це –
окрема розмова)…

І ось нарешті знайшов: з 1 квітня
мінімальний розмір допомоги з безро�
біття для застрахованих осіб підвищиться
аж на 120 грн. (!) і становитиме 1280 грн.,
42 грн. на день (!)… Не встиг я тим наті�
шитись, як знову засумував. ООН повідо�
мила, що Україна одна з найбідніших
країн світу. В ній, себто у нас, прожитко�
вий рівень становить $ 1,8 на день, у той
час, коли Всесвітній банк встановив межу
бідності на показнику $ 1,9 в день. Отож,
виявляється, 60 відсотків українців живуть
за межею бідності.

Здавалося б, цей прикрий факт мав би
схвилювати, обурити, засоромити наших
можновладців, серед яких усі як не міль�
ярдери, то мільйонери, до того ж доларові.
Але ж у них сорому, як у тої кобили, що
воза перевернула. Без докорів сумління,
напевно, щоб покращити покращення,
чи�то нагадати, що час жити по�новому,
вирішили встановити тарифи на оплату
транспорту газу. Таку собі абонплату. Це
викликало збурення у суспільстві.

Зрозумівши, що ця хитра оборудка
влади щодо «покращення покращення»
не пройде, керівник Нацкомісії, що здійс�
нює реґулювання у сфері енерґетики
і комунальних послуг (НКРЕКП) (колишній
працівник «Рошену» і ставленик П. Поро�
шенка) Дмитро Вовк заявив, що планує
для українців, які мінімально споживають
газ, перенести рішення щодо запровад�
ження абонплати аж на три місяці. Але
скільки ж це «мінімальне споживання»?..
Навіть Президент нібито обурюється
і вимагає призупинити рішення НКРЕКП.
Але ви помітили, чого вимагає Ґарант:
не зупинити, а «призупинити», мовляв,
«жити по�новому» не відміняється зовсім,
а «призупиняється».

А тим часом представники влади, зок�
рема, фракції БПП патетично закликають
«припинити політичні спекуляції» навколо
цієї проблеми, мовляв, усе під нашим кон�
тролем. Особливо картинно виглядало
обурення представника Президента
у Верховній Раді Ірини Геращенко, яка натх�
ненно читала з якогось темника�роз’яс�
нення рішення НКРЕКП. З усього видно,
що вона сама мало його розуміла і зовсім
не усвідомлює. Але всі, хто проти, – аґенти.
Знаєте чиї.

Напевно можновладці зрозуміли, що
чаша терпіння народу ось�ось може
переповнитись, і в бій пішла вся прези�
дентська рать, аби переконати суспіль�
ство, що не все так зле. А втім, може,
усвідомили, що гріх українцям псувати
Великдень. Тим більше, що квітень тішить
нас небаченим теплом і опалювальний
сезон закінчився. Дасть Бог, доживемо до
нового, і тоді ми зрозуміємо, що значить
«призупинити» запровадження абон�
плати на транспорт газу для споживачів.
Але наразі це виглядає як добра новина.
Відтермінована на квартал.

Богдан ВІВЧАР

ÄÎÁÐÀ ÍÎÂÈÍÀ
ÏÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈ «Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла лас�

ку у Бога. Ось ти зачнеш у лоні й вродиш
Сина й даси Йому ім’я Ісус», – звістив
Божий посланець Гавриїл святу волю
Всевишнього Пресвятій Діві Марії… «Ве�
личає душа моя Господа. І дух мій радіє
в Бозі, Спасі моїм, бо Він зглянувся на
покору слугині своєї...» – мовила Марія.

Євангеліє від Луки

Не за молитву, піст, милосердя і добро�
чинність, а за глибоку покору Пресвята
Марія заслужила у Небесного Отця
ласку і вдостоїлася стати Матір’ю Його
Єдинородного Сина і Спасителя світу
Господа нашого Ісуса Христа.

Можна якнайчастіше молитися,
якнайстрогіше постити, виявляти якнай�
більше милосердя й пожертвувати всім,
навіть своїм життям, для добра ближніх
і в той же час бути далеко від спасіння,
якщо в серці не буде покори.

«Бог гордим противиться, а покірним
дає благодать… Серцем покірним
і смиренним Бог не погордить», сказано
в Старому Завіті. А в Новому Ісус закли�
кає: «Навчіться від мене, бо я лагідний
і покірний серцем». Ще гірше, за відсут�
ності спасенного почуття покори, сер�
цем обов’язково опанує згубна гординя.
«Святе місце порожнім не буває», – гово�
рить глибока мудрість законів духовного
життя. Так, де немає добра, там обов’яз�
ково є зло! Де немає любові, там обо�
в’язково є злоба! Де немає святості, там
обов’язково є гріх! Де немає світла, там
обов’язково є пітьма! Де немає покори,
там обов’язково є гординя! Де немає
Бога, там обов’язково є диявол! Між
Богом і дияволом немає нейтральної
смуги. «Хто не зі мною, той проти мене…
Не можете служити Богові і мамоні», –
говорив Христос.

До теми одна з багатьох подібних
історій.

Один монах після багатьох років, про�
ведених на самоті в строгому пості, без�
перервних молитвах, читанні духовної
літератури і глибоких роздумах на теми
духовного життя, мав спокусу від лука�
вого в думці про високий ступінь свого
подвигу, тому молився й просив Господа
відкрити йому тайну свого стану. І Гос�
подь у сні явив йому видіння. На великій
площі міста було дуже багато людей
різних чинів і станів. Там були мирські
чиновники, священнослужителі: єпис�
копи, священики, монахи, монахині,
багаті й бідні. З�поміж усіх Господь ви�
бирав праведників і святих. Але їх було
дуже мало… Кілька бідних, нещасних,
одягнених у лахміття і кілька простих
служителів. Монах був упевнений, що
Христос забере і його, але Він чомусь
навіть не подивився в його бік. Чому,
подумав подвижник і не витримавши
запитав: «Ісусе, а я?!» Повернувши до
нього голову, Спаситель мовив: «Бог гор�
дим противиться, а покірним дає благо�
дать». І в цю ж мить монах прокинувся.
Тепер він зрозумів, що навіть найстрогіші
подвиги духовного життя можуть служити
вивищенню перед іншими, тобто – гор�
дині. А справжня ціль духовного життя,
за прикладом Пресвятої Богородиці, –
це молитвами, постом, милосердям,
любов’ю і доброчинністю здобути поко�
ру, яка кожного робить любою Божою
дитиною і спасає.

Михайло МЕЛЬНИК, священик

ÑÏÀÑÅÍÍÀ ÏÎÊÎÐÀ

У неділю в Івано�Фран�
ківську пройшла загально�
міська хресна дорога.

Тисячі вірян вирушили
колоною від церкви Царя
Христа до архікатедраль�
ного і митрополичого со�
бору Воскресіння Христо�
вого УГКЦ. Хрест несли
спершу священики, потім се�
мінаристи, монахині, вчи�
телі й викладачі, пластуни,
учні, бійці АТО, волонтери, а також право�
охоронці, лікарі й представники влади.
Під час кожної стації люди мали мож�
ливість пороздумувати про духовне.

 Особливістю цьогорічної хресної
ходи стало те, що всі образи стацій
Хресної дороги несли військовослуж�
бовці. Це спонукало вірян молитися за
мир і спокій у нашій Україні.

Після ходи тисячі присутніх на площі
Ринок помолилися за перемогу над
російським аґресором та справедли�
вий мир.

На завершення спільного моління
в архікатедральному соборі виставили
до почитання мощі блаженних новомуче�
ників Станіславівських: Симеона Лукача,
Григорія Хомишина та Івана Слезюка.

* * *
А в переддень Хресна дорога відбу�

лася у Меморіальному сквері. Цього року
учасники згадували бл. свщмч. Григорія
Хомишина у 150�ліття та владику Софрона
Дмитерка у 100�ліття народження. Мо�
лилися за мир і єдність українського
народу і за всіх полеглих у боротьбі за
волю. Процесію вели отці Михайло Віхоть,
Роман Терлецький, Ярослав Рожак,
а Ярослав Рохман та ієромонах Ігор
Микитюк промовляли розважання. Вихо�

ÇÀ ÌÈÐ ² ÑÏÎÊ²É Â ÓÊÐÀ¯Í²

ванці ж коледжу фізичного виховання та
спорту читали стації Хресної дороги.

Організували цю акцію молодіжна
комісія УГКЦ, громадсько�християн�
ський рух «Клич», Братство священно�
мученика Йосафата ІФДС та ОО ВУТ
«Просвіта» ім. Т. Шевченка. Вступну
молитву провів о. Роман у супроводі співу
братів�семінаристів.

У молитвах ішлося про страждання
Господа Ісуса Христа, який іде на смерть
заради нашого спасіння. Проповідники
пов’язали духовні та фізичні муки Спа�
сителя з терпіннями, які несе сьогодні
наша багатостраждальна Україна.

Всі разом просили про милосердя для
нашої Батьківщини. Віримо, що Господь
почує наші молитви і спів.

В кінці молитовного хресного шляху
керівник ГХР «Клич» Богдан Гоблер
подякував усім учасникам, згадав про
християнського провідника – патріарха
Йосифа Сліпого, який 18 років терпів
у радянських таборах за греко�като�
лицьку Церкву.

«Молись і працюй» – звертається іспо�
відник віри патріарх Йосиф до нас, укра�
їнців. Щоби ми мали велику сильну,
багату, розвинену і щасливу батьківщину
– Україну.

Андрій ФУШТЕЙ,
заступник голови ГХР «Клич», просвітянин

ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ МОЛИЛИСЯ ПІД ЧАС ХРЕСНОЇ ДОРОГИ
В ІВАНО�ФРАНКІВСЬКУ

В часі Великого посту у виставковій
залі Івано�Франківської ОО НСХУ
відкрилась виставка ікон викладачів
і студентів кафедри сакрального мис�
тецтва Львівської національної ака�
демії мистецтв.

ÄÎÐÎÁÎÊ ÌÀÉÁÓÒÍ²Õ ²ÊÎÍÎÏÈÑÖ²Â

Енерґетики завершують технічні
роботи з запуску нової підстанції в центрі
Івано�Франківська. На черзі – художнє
оздоблення енерґооб’єкта авторським
розписом.

Наразі фахівці ПАТ «Прикарпаттяобл�
енерґо» завершують останній етап про�
кладення силових електрокабелів
до нової підстанції в сквері Руської трійці.
З 10 квітня свою роботу над оздоблен�
ням підстанції розпочне молодий худож�
ник�мураліст Юрій Пітчук, який торік став
переможцем конкурсу «Розмалюй під�
станцію – отримай винагороду» з робо�
тою «Метаморфози чоловіка і жінки».

В основі композиції зображені дві
фігури, чоловіча та жіноча, які однією
рукою прагнуть дотягтись одне до
одного. Особливість роботи – замк�
неність ілюстрації, композиція безшовна

– рух по колу відбувається по горизон�
талі без жодних рамок, а тіла людей
і їхні тіні зміщуються за принципом
«кубика�рубика».

«Якщо погодні умови дозволять, то
вже до початку травня наше місто отри�
має новий арт�об’єкт, – розповідає
заступник технічного директора ПАТ
«Прикарпаттяобленерґо» Володимир
Бондаренко.

Нагадаємо, що нова підстанція
дозволить суттєво покращити якість
електропостачання в околицях площі
Міцкевича, вулиць Грушевського та Лесі
Українки.

Конструкція нової підстанції є новою
для нашого міста, енерґооб’єкти такої
форми активно використовують в євро�
пейських містах, адже вони органічно
вписуються в міський ландшафт і зай�
мають мінімум місця. Енерґетики пла�
нують встановлювати підстанції такої
форми і надалі.

ÍÎÂÈÉ ÀÐÒ-ÎÁ’ªÊÒ

Це єдине місце в Україні, де готують
фахівців у галузі сакрального мистецтва.
Близько 70 творів іконопису – найкра�
щий творчий доробок майбутніх іконо�
писців та їхніх наставників за 20 років
існування кафедри.

Виставка триватиме до 10 квітня.

Життя – це шлях, яким
ти йдеш. Життя – се місце,
на якому стоїш. Життя –
все, що тебе оточує і в чому
ти живеш! Отже, від того,
що є під тобою і як ти стоїш,
залежить твоє життя.
Себто все залежить від
основи. А основа – се Бог.

Мирослав ДОЧИНЕЦЬ

НЕ Я Б ’Ю – ШУТКА Б’Є .  ВІДНИНІ ЗА ТИЖДЕНЬ – ВЕЛИКДЕНЬ!НЕ Я Б ’Ю – ШУТКА Б’Є .  ВІДНИНІ ЗА ТИЖДЕНЬ – ВЕЛИКДЕНЬ!НЕ Я Б ’Ю – ШУТКА Б’Є .  ВІДНИНІ ЗА ТИЖДЕНЬ – ВЕЛИКДЕНЬ!НЕ Я Б ’Ю – ШУТКА Б’Є .  ВІДНИНІ ЗА ТИЖДЕНЬ – ВЕЛИКДЕНЬ!НЕ Я Б ’Ю – ШУТКА Б’Є .  ВІДНИНІ ЗА ТИЖДЕНЬ – ВЕЛИКДЕНЬ!



ГАЛИЦЬКА  ПРОСВ ІТА 6 квітня 2017 р.2 № 14 (640)

ПОЛІТПРОЕКТ СОЦФРОНТ

З 1 квітня мінімальний розмір допо�
моги з безробіття для застрахованих
осіб, зазначених у частині першій статті
22 Закону України «Про загальнообо�
в’язкове державне соціальне страху�
вання на випадок безробіття», підвищу�
ється на 120 грн. і становитиме 1280 грн.

Про це повідомили у Державній службі
зайнятості.

Ця норма встановлена постановою
правління Фонду загальнообов’яз�
кового державного соціального страху�
вання України на випадок безробіття
від 19.01.2017 № 132 «Про мінімальний
розмір допомоги з безробіття».

Це підвищення стосується застрахо�
ваних осіб, страховий стаж яких протя�
гом 12 місяців, що передували реєст�
рації в центрі зайнятості, становив не
менше шести місяців. Такі громадяни
мають право на отримання допомоги
з безробіття, розмір якої залежить від
розміру заробітної плати за останнім
місцем роботи, страхового стажу та при�
чини звільнення, однак не може бути
меншим ніж 1280 грн.

При цьому максимальний розмір
допомоги з безробіття не може пере�
вищувати чотирикратного розміру про�
житкового мінімуму для працездатних
осіб – зараз це 6400 грн.

Загальна тривалість виплати зазначе�
ної допомоги не може перевищувати 360
календарних днів протягом двох років,
а для осіб передпенсійного віку (за 2 роки
до настання права на пенсію) тривалість
виплати допомоги з безробіття не може
перевищувати 720 календарних днів.

Цього разу аферисти відгукнулися
за оголошенням про продаж телефону.
Калушанину зателефонував незнайо�
мець і сказав, що готовий глянути на
телефон і купити. Сам він з Калуша,
але зараз перебуває на роботі в Івано�
Франківську, тому на зустріч прийшла
його знайома.

Дівчина оглянула телефон і в теле�
фонному режимі схвалила покупку,
йдеться у спільноті «Калуський фор�
мат», інформують «Вікна».

«Її друг пропонує скинути гроші мені
на рахунок. Після отримання номера
рахунку вам на телефон з невідомого
номера (не банківського) приходить смс
з нібито отриманням грошей від (в моєму
випадку був Belka S. V.) і стандартним
вмістом банківської смс (в цьому випадку
був «Приватбанк»)».

Далі, як ідеться у повідомленні, зателе�
фонував «покупець», що гроші переки�
нув і чек у нього на руках. Потім той же
покупець пропонує вам номер телефону
нібито гарячої лінії і диктує його, але
насправді то їхній спільник.

За інформацією спільноти, можливі
аферисти використовували такі номери
телефонів: (050) 786�97�51, (098) 197�11�52,
(091) 996�80�51.

«В моєму випадку, зрозумівши, що
афера не проходить, Катя, яка прийшла
на зустріч, відходить і нервово курить,
а далі взагалі зникає «по�англійськи».

Нині прожитковий мінімум в Україні
становить $ 1,84 на день. У 2015 році
Всесвітній банк встановив межу бідності
на показнику $ 1,9 в день.

Отож на сьогодні в Україні 60 відсотків
населення живуть за межею бідності. Про
це повідомив постійний представник про�
грами розвитку ООН в Україні Ніл Вокер
під час презентації звіту Програми роз�
витку ООН.

«Що стосується України, то в звіті ми
говоримо про 1,7 млн.   внутрішньо пере�
міщених осіб, 2,8 млн. людей з інвалід�
ністю, 60 відсотків населення, які перебу�
вають за межею бідності», – сказав він.

Директор Інституту демографії та соці�
альних досліджень Національної академії
наук України Елла Лібанова пояснила, за
якою схемою проводився розрахунок.

«Мова йде про те, що національний
дохід у розрахунку на одну людину за 25
років знизився, в 2015 році він знизився
в порівнянні з 1990 роком на 31,9 від�
сотка», – розповіла вона.
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ТЕПЕРІШНІЙ СТАН
В Україні існує 349 політич�

них партій. Переважно це не
ідеологічні утворення, а об’єд�
нання за інтересами. Вони
мізерні й такий їхній вплив на
події в суспільстві (РХП, КУН,
УРП, РП і под.). Є трохи більші,
парламентські – «Самопоміч»,
Радикальна партія, «Батьків�
щина». Партії П. Порошенка
та А. Яценюка кон’юнктурні,
а не ідеологічні. Тривалість
їхнього життя залежить від
статусу їхніх керманичів.

САМОВІДТВОРЕННЯ
ОЛІГАРХАТУ

Існування кількох сотень
слабких партій за теперіш�
нього закону про вибори депу�
татів Верховної Ради України
дає можливість потужним кан�
дидатам від грошових мішків
заплатити до ЦВК вступний
внесок і зареєструвати як
учасників виборчого процесу
з правом висування своїх
кандидатів і людей до вибор�
чих дільниць, спостерігачів
та аґітаторів скільки завгодно.
У виборах 2015 року по 205
в. о. був зареєстрований 91
кандидат. У проміжних вибо�
рах 2016 року по шістьох окру�
гах було зареєстровано 233
кандидати. Отже, на канди�
дата від олігарха працюють
великі гроші й десятки малих
партій з їхніми людьми у всіх
виборчих комісіях.

Після загальних виборів
VІІІ складу ВР (після Революції
гідності) олігархат випробував
згадану процедуру в Чернігів�
ському 205 виборчому окрузі,
другому турі виборів у Кри�
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КЛОПОТАННЯ ПРО РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Мета реформи: Наблизити політичну систему України

до практики діяльності країн ЄС, зробити парламент як окрему
гілку влади незалежною від президентів і великого капіталу
та підвищити продуктивність його праці.

вому Розі та шести проміжних
округах. Ця процедура ґаран�
тує на всі майбутні часи пере�
могу олігархічних кандидатів
і неможливість перемоги кан�
дидатів від народу.

ПАРЛАМЕНТ: ЗАЛЕЖНІСТЬ,
НИЗЬКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Уже в час Незалежності

України було й так, що в пар�
ламенті було представництво
двох десятків політичних
партій. Кожна партія дбала
не про юридичну доверше�
ність закону, а про демонст�
рацію виборцям своєї актив�
ності задля майбутніх виборів.
Тому з екранів телевізорів на
голови виборців виливався
безупинний потік самохваль�
ного красномовства, а під час
голосування проектів законів
намагалися догодити Прези�
дентові або кланові�замов�
нику. Президент і олігарх легко
«умовляли» групу депутатів
від малої партії просувати
потрібні їм закони. Коли лю�
дина стала депутатом не від
ідеологічної партії, а з метою
самоутвердження, її легко
схилити в інший бік, бо за нею
не стоїть сильна партія, яка
спроможна викрити такого
депутата перед його вибор�
цями й закрити йому шлях
до майбутнього зростання.
Такий вільний депутат може
легко продатися задля своєї
швидкоплинної вигоди. Про�
дуктивність такого парла�
менту низька. Сотні потрібних
народові проектів законів пере�
ходили від сесії до сесії, не
потрапляючи на розгляд.

ПАРЛАМЕНТ З КІЛЬКОХ
 ІДЕОЛОГІЧНИХ ПАРТІЙ
Коли в парламенті, напри�

клад, п’ять ідеологічних партій,
то три укладають владну коалі�
цію, а дві – в опозиції. Кожна
партія опирається на багато�
мільйонний чи багатотисячний
електорат. Багато виборців,
що підтримують ідеологію цієї
партії, роблять партію потуж�
ною і незалежною від прези�
дентів. Парламент стає справді
самостійною гілкою влади.

Перед голосуванням законо�
проекту владна коаліція про�
водить засідання й вирішує,
підтримати чи не підтримати
законопроект. Це рішення обо�
в’язкове. І, входячи в сесійний
зал, кожен голосує так, як попе�
редньо вирішили. В разі непо�
слуху депутата його виключа�
ють з партії, від якої він є депу�
татом, і з коаліції. Він добуде
каденцію до кінця, але нізащо
ніколи більше не стане чле�
ном парламенту. Така відпові�
дальність депутата перед
коаліцією підносить продук�
тивність праці парламенту на
таку височінь, яка абсолютно
неможлива для парламенту,
наповненого представниками
кільканадцяти малих партій та
ще й заснованих не на відомій
суспільству ідеології, а на побу�
тових обіцянках покращити
життя виборців.

ЯК ЗДІЙСНИТИ
РЕФОРМУВАННЯ?

Старий закон про політичні
партії дозволяв це зробити по�
данням Міністерством юстиції
(за умов невиконання партією
певних дій) Верховному судові
України про скасування рішен�
ня про реєстрацію партії. Тепер
такого варіанту немає. Є інший
– зміною виборчого закону.
Наприклад, такий алгоритм.

Коли в ЦВК партія реєст�
рується суб’єктом виборчого

процесу сама, то для неї прохідний
бар’єр становить 5 відсотків.

Коли дві партії створили
передвиборчий блок, тоді для
цього суб’єкта виборчого про�
цесу прохідний бар’єр стано�
вить 7 відсотків. Щоразу при
реєстрації ЦВК виборчого
блоку прохідний бар’єр збіль�
шується на 2 відсотка при
збільшенні кількості партій у
блоці на одну партію і для три�
партійного блоку прохідний
бар’єр становить 9 відсотків.

Це юридичний батіг. Він
примусить споріднені партії
або об’єднатися, або зійти
з політичної арени.

25�річна практика партій�
ного життя в Україні довела:
заклики споріднених партій
до об’єднання марні. Тому для
припинення млявоплинного
абсурду українського політич�
ного життя необхідно вдатися
до викладеного тут правового
батога, ясна річ, вилучивши
з виборчого закону положення
про дозвіл самовисування кан�
дидатами в депутати.

Р. S. Шановні народні
депутати! Прошу вас поста�
витись до моєї пропозиції
настільки відповідально,
наскільки цього заслуговує
проблема реформування
політичної системи нашої
держави в бік країн давньої
парламентської демократії!
Знайте: градус ненависті
народу до вас після елект�
ронного викриття вашої про�
дажності вже вибухнув би
жорстокою помстою (на яку
ви заслужили, бо не витри�
мали випробування грішми),
коли б не війна на сході Укра�
їни. Аби не довести Україну
до вибуху, я й пропоную по�
літичну реформу. Оберіть
цей мирний спосіб, бо... без
жодного жалю до вас.

Левко ЛУК’ЯНЕНКО

À ÏÐÀÂÄÀ ÒÀÊÀ
МІФИ ПРО УПА: ХТО І ЧОМУ ЗАТАВРУВАВ ЧЛЕНІВ УПА
«ГІТЛЕРІВСЬКИМИ ПОСІПАКАМИ». ЯК БУЛО НАСПРАВДІ

Час спростовувати міфи, що існують у колективній па>
м’яті щодо діяльності Української Повстанської Армії.

ФАКТИ ІСТОРІЇ

(Поч. в № 13)
Найбільші зіткнення УПА�

Захід із німецько�угорськими
військами відбулися навколо
гори Лопата на стику Дро�
гобицької і Станіславської
(тепер – Івано�Франківської)
областей. Про ці події докладно
повідомляють і письмові до�
несення польського підпілля.
Із 6 до 16 липня 1944 року
точилися напружені бої, які
від артилерійських обстрілів
переходили до рукопашних
сутичок. Але перемога була
за повстанцями під команду�
ванням Василя Андрусяка –
Різуна. Полягли 50 українців,
а окупанти втратили близько
200 вояків і відступили.

Під ударами Червоної армії
Вермахт залишав Україну.
До початку вересня трап�
лялися переважно дрібні
сутички та роззброєння упів�
цями німецьких частин.

В історії українського повс�
танського руху були епізоди,
коли окремі командири спро�
бували самочинно провести
переговори із німецьким
командуванням за форму�
лою «нейтралітет в обмін на
зброю» або «їжа в обмін на
зброю». Також відомо про
декілька випадків, коли за та�
кою формулою від 80 до 100
одиниць стрілецької зброї
було�таки передано повстан�

цям. Але такі домовленості
не віталися командуванням
українського підпілля. У дея�
ких випадках дійшло навіть
до суворого покарання. У бе�
резні 1944 року за вироком
військово�польового суду УПА
розстріляли першого ініціа�
тора самочинних переговорів
Порфирія Антонюка – Сосенка.
Також у квітні 1944 року за
вироком суду УПА стратили
Миколу Олійника – Орла.

Пізніше переговори з ні�
мецькими окупаційними уря�
довцями все ж відбулися
на рівні Проводу ОУН (б). Оку�
панти були зацікавлені в тому,
щоб ОУН і УПА припинили
антинімецьку боротьбу, аби
німці могли кинути більше
сил для стримування радян�
ського наступу. Оунівці ж праг�
нули домогтися звільнення
політв’язнів з концтаборів
(Степана Бандери, Ярослава
Стецька та багатьох інших),
а також здобути зброю для
УПА, якої завжди бракувало.
Зустрічі між представниками
Проводу і німецьких органів
відбулися в березні, квітні,
червні та липні 1944 року. Вна�
слідок них повстанці одер�
жали кількасот одиниць зброї,
а у вересні – жовтні 1944 року
нацисти звільнили Степана
Бандеру та інших українських
націоналістів, щоправда за�

лишили під на�
глядом ґестапо.

Натомість бан�
дерівці зменши�
ли інтенсивність
антинімецьких
акцій (переваж�
но на Волині),
але не припини�
ли їх зовсім. Як
доносив офіцер
групи армій Пів�
день майор Мюл�
лер, «у той час,
як окремі націо�
нал�українські
банди ставлять
себе до розпо�
рядження ні�
мецького Вер�
махту або вико�
нують його зав�
дання, інші ве�
дуть скажену боротьбу проти
Вермахту з фанатичною нена�
вистю». Приклади такої «ска�
женої боротьби» в Чорному
лісі чи на горі Лопата в Гали�
чині згадувалися вище.

Діяльність УПА визнавали
антинімецьким повстанням
і німецькі окупаційні керів�
ники Шене, фон дем Бах і Прюц�
манн, і радянський парти�
занський командир Верши�
гора. Дослідники оцінюють
втрати від рук УПА у 12 тисяч
німецьких окупантів та їхніх
союзників. У збройному про�
тистоянні з окупантами укра�
їнське підпілля та повстанські
підрозділи втратили також
10–12 тисяч.

Щоб поставити крапку в
історії цього міфу, залиша�
ється процитувати один із
багатьох німецьких документів
про існування яких «не знав»
вищезгаданий колишній міністр

освіти Дмитро Табачник. Це –
телеграма вищого керівника
СС і поліції України обер�
групенфюрера СС Ганса
Адольфа Прюцманна від
25 серпня 1943 року: «Головно�
командувачу території групи
армій Південь. У зв’язку з тим,
що райхсфюрер СС віддав
сильні загони доручених мені
військових частин у розпоряд�
ження фронту, я вимушений
обмежитися залишками цих
частин для придушення укра�
їнського національного повс�
тання на Волині. Оскільки на
півночі України виникають
через це великі неконтро�
льовані райони, то в найближ�
чому майбутньому треба
розраховувати на посилений
тиск банд у південному
напрямку».

Ігор БІГУН,
Центр досліджень
визвольного руху

Листівка УПА з закликом бити німців
усіма доступними засобами,

червень 1943 року (фото надав
Український інститут національної пам’яті)

МІФ: УПА – «ГІТЛЕРІВСЬКІ ПОСІПАКИ»
І ПРОТИ НАЦИСТІВ НЕ ВОЮВАЛИ
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«ПРОСВІТА» І ОСВІТА

Василь ГУК,
лауреат премії

імені Марійки Підгірянки

(Далі буде)

Нещодавно загальноосвітня
школа селища Войнилів пере�
могла у конкурсі проектів та
отримала статус опорної. Отож
приймала гостей із району та
області для презентації викону�
ваної роботи у всіх сферах
шкільної діяльності. 23 березня
свою творчість на освітянській
ниві презентувала шкільна
книгозбірня.

«Бібліорекреація» – так нази�
валася акція, що ознайомила
учасників обласного семінару
з особливостями роботи школи
й цікавими локаціями: музеєм
історії краю, капличкою, Євшано�
вою світлицею, сучасно облаш�
тованою бібліотекою. Важливо,
що при цьому кожну з них су�
проводжувало коротке пока�
зове дійство – презентації тема�

Á²ÁË²ÎÏÐÎÑÒ²Ð ÏÐÎÑÂ²ÒÍÈÖÒÂÀ
Нові виклики та можливості для педагогів, інновації у сфері

освіти, траєкторія успіху та роль патріотичного виховання для
формування особистості – ці та інші теми обговорили за круг>
лим столом під час семінару для бібліотекарів шкіл області
у стінах оновленої книгозбірні Войнилівської школи.

тичних книжок, показ буктрей�
лерів, поетичний флеш�моб
і звучання оновленого гімну
української Нацгвардії «Зроди�
лись ми великої години», напи�
саного видатним краянином
Олесем Бабієм.

Було виокремлено час для
проведення круглого столу
і творчої зустрічі з представни�
ками обласного об’єднання ВУТ
«Просвіта» ім. Т. Шевченка на
тему «Національно�патріотичне
виховання молоді». Зокрема,
в. о. голови Михайло Січка про�
вів короткий екскурс в історію
створення «Просвіти», детально
оповів про базові цілі та прин�
ципи роботи «Просвіти» як пер�
шої наймасовішої громадської
організації та структуровано
виокремив основні напрямки

роботи й напрацювання на
цьому етапі її діяльності.

Представники Калуської
райдержадміністрації Галина
Фрик та Ірина Хомин, облас�
ного інституту післядипломної
освіти педагогічних працівників
Галина Столярчук і Галина Ада�
мовська взяли на замітку кілька
ідей, запропонованих М. Січкою
для подальшої співпраці з «Про�
світою».

Учасники круглого столу об�
говорили проблеми виховання
підростаючого покоління. Зок�
рема, зійшлися на думці про чи
не найвагомішу сукупну роль
родини, школи і вчителя у ста�
новленні дитини як особистості:
стержень національного та ду�
ховного зароджується в родині,
а розкрити можливості й під�
силити вагомість національних
цінностей у житті дитини – зав�
дання педагога. Як зазначила
організатор зустрічі завідувач
шкільної бібліотеки Оксана

Півторак, сучасні виклики стиму�
люють дітей шукати нові шляхи
самореалізації і саморозвитку,
а базовою вимогою для інте�
ґрації молоді у суспільство євро�
пейського освітнього рівня є
участь у громадському житті.
Тому «Просвіта» може стати
міцним фундаментом для впро�
вадження неформальної освіти,
для залучення активної молоді
до просвітницької роботи серед
однолітків та доброю опорою
для утвердження духу україн�
ства у всіх сферах молодіжної
активності.

До слова, запрошені молоді
просвітяни – письменницьке по�
дружжя Ольги та Романа Бойчуків
поділилися власними спогадами
про роль «Просвіти» у житті їхньої
родини, висловили міркування
про способи вихованні молоді
в дусі українства й подарували
присутнім кілька хвилин прочи�
тання власних поезій.

Ольга БРЕСЛАВСЬКА

В листі до А. І. Лизогуба від
16 липня 1852 р. з Новопетрів�
ського укріплення пише: «Не
пишу вам ничего о самом себе,
потому что нет хорошего мате�
риала для повествования, а
описывать скверную мою долю
тошно и грешно по�моему. Это
все равно, что роптать на Бога.
Пускай себе тянется жизнь моя
невеселая, как мне Бог дал.
Одно, чего бы я просил у Бога
как величайшего блага, это хоть
перед смертью взглянуть разо�
чек на вас, добрых друзей моих,
на Днепр, на Киев, на Украину,
и тогда как христианин спокойно
умер бы я. И теперь не неволя
давит меня в этой пустыне,
а одиночество, вот мой лютей�
ший враг!».

У листі до В. М. Репніної від
25 лютого 1848 року з Орської
кріпості пише:

«…Молитва та Ваші щирі листи
найбільше допоможуть мені
нести хрест мій. Опанувало
мене якесь чуття невідоме: при�
ідіте, всі труждающіїся і обре�
мененнії, і аз упокою ви. Перед
благовістом до утрені згадав я
слова Розп’ятого за нас і наче
ожив: пішов до утрені й молився
так радісно, чисто, як може
ніколи досі. Я тепер говію і сьо�
годні причащався Святих Тайн.
Хотів би, щоб усе життя моє
було таке чисте й прекрасне,
як сей день!

Якщо маєте видання книги
Томи Кемпійського «Про на�
слідування Христа», то пришліть
Бога ради. Пишіть, – ще місяць
березень наш, а там нехай
діється воля Божа! Лякає мене
теперішня хворість: скорбут,
а в степу вона, кажуть, страх,
як лютує. Але замінимо зневіру
надією й молитвою».

ХОРУГВА
ДЛЯ ВСЬОГО ЛЮДУ
Називаючи Шевченка «вели�

ким поетом», подвижником
рідного слова П. Куліш відзна�
чав колосальну роль його для
України. «Шевченко став мовби
високою хоругвою серед роз�
порошеного на тисячах миль
нашого люду, і з того часу всі
в нас поділились на живих і на
мертвих, та й довго ще ділити�
муться. Слово його животворяще
сталось ядром нової сили, про
котру не думали й не гадали
за Котляревського найрозумніші
з наших земляків, а та нова сила
– народність».

Багато Шевченко вилив
у своєму житті гарячих сліз, але
то були сльози боротьби, сльози
пророчого гніву, а не сльози
безвільного раба. Сльоза Тараса
Шевченка – це сльоза пророка
Єремії над руїнами Єрусалима,
сльоза, яка мала змити пляму
нашого рабства. Цей плач був
такий сильний, що від нього
ціпеніла ворогові кров у жилах,
вона будила нарід і розворушу�
вала його для нас є:

Не неофіт новий,
А апостол великого
Христового слова.
Отакий�то він! Чи чуєш?
У путах співа –
Твій мученик!..
Він не прийшов, як жебрак,

просити у ворога ласки, пощади,
милосердя, а прийшов боротися
за правду. Він з’явився серед
нас, як дійсний цар волі, не
тільки українського народу,
а цар волі цілого світу:

А між ними, запеклими,
В кайдани убраний
Цар всесвітній! Цар волі, цар
Штампом увінчаний.
В муці, в каторзі – не просить,
Не плаче, не стогне!..

З ініціативи голови Спілки офі�
церів України, засновника украї�
нської військової контррозвідки –
генерал�лейтенанта О. О. Скі�
пальського у Спілці офіцерів Укра�
їни відбулася презентація допов�
неного видання моєї книжки
«Моя боротьба за мову».

У презентації узяв участь екс�
перт з Міжнародного публічного
права – професор В. А. Василенко
(екс�суддя Міжнародного кримі�
нального трибуналу з колишньої
Юґославії, Надзвичайний і Повно�
важний Посол України).

Збірка документів правозахис�
ної діяльності автора книжки до�
кументально висвітлює процес
поширення нацистської ідеології
«русского міра» в Україні, зокрема
у Луганську, як плацдарм для
воєнної інтервенції кремлівсько�
терористичних військ в Україну
під приводом захисту російсько�
мовного населення. Сподіваюся,
що ця збірка документів стане
матеріалом для професійного
дослідження СБУ.

Професор В. А. Василенко
наочно роз’яснив прямий зв’язок
між подіями, відображеними у
книжці, та реальною загрозою дер�
жавному суверенітетові України.

Генерал�лейтенант О. О. Скі�
пальський висловив підтримку
презентації книжки й відзначив
фаховий аналіз професора Васи�
ленка актуальності викладених
у книжці проблем належного
функціонування в Україні стра�
тегічної зброї – української мови
як державної.

Окремі голови обласних орга�
нізацій Спілки офіцерів України
запросили провести такі ж пре�
зентації в обласних центрах.

З повагою Сергій МЕЛЬНИЧУК

Народознавчий клуб «Бере�
гиня» в міській бібліотеці № 4
прийняв чимало відвідувачів, які
мали бажання більше дізна�
тися про традиції нашого народу,
український народний одяг, речі
домашнього вжитку та домашні
обереги – рушники. Засідання
на тему «Вишивка своїми рука�
ми» дозволило Коломийським
вишивальницям поділитися
своїм умінням із присутніми
різних вікових груп. Галина
Кіндрацька спеціалізується
у вишиванні картин та образів.
А Любов Семенюк поділилася
схемами чоловічих сорочок
і зачарувала присутніх май�

В обласній бібліотеці для
юнацтва відбулося засідання
молодіжного клубу духовного
спілкування «Вервиця»: «На
крилах віри: з молитвою до
Бога, з любов’ю до людей...».

Дорога до Бога… Сплетена
з любові й милосердя, з послуху
і смирення, з терпіння і щирих
молитов… Ми всі колись прихо�
димо до Нього…

На зустріч зі старшокласни�
ками Івано�Франківського ака�
демічного ліцею�інтернату обл�
ради завітали студенти V курсу
духовної семінарії ім. Священ�
номученика Йосафата Павло
Іванець, Авґустин Тимчак, Андрій
Стефанишин, які дали відповіді
присутнім на такі запитання:
«Що таке піст? Чому потрібно
постити? Як найліпше пере�
жити час Великого посту? Від
чого варто відмовитися? Як
налаштувати себе до молитви?
Що є корисним для душі, а що
небажаним?».

Молитви й духовні розважання
очистили душі та серця старшо�

класників, примусили задума�
тися над своїм життям, над
духовними подвигами у часі
Великого посту.

Практичні поради, важливі
настанови, теми для роздумів,
які висвітлювали семінаристи,
сприятимуть наповненню сер�
дець і освяченню душ на до�
розі до зустрічі з Воскреслим
Христом.

Бібліотекар читального залу,
керівник молодіжного клубу
духовного спілкування «Вер�
виця» Тамара Цісельська пре�
зентувала бібліотечну виставку
«Духовна скарбниця наших сер�
дець», статті з книжок і періо�
дичних видань якої стануть ма�
ленькою сходинкою, ступивши
на яку, ми опинимося на крок
ближче до Господа.

Н. К.

У Городенці відбувся перший
районний фестиваль народних
умільців декоративно�приклад�
ного та ужиткового мистецтва,
у якому взяли участь навчальні
заклади району. Організаторами
були відділ освіти райдержад�
міністрації, районне товариство
«Просвіта» і Центр творчості
учнівської молоді. Мистецький
захід проводився з метою по�
жвавлення краєзнавчо�пошуко�
вої роботи серед учнівської
молоді, позитивного впливу на
формування світогляду і вмінь
школярів.

У рамках фестивалю учні
Торговицького НВК І–ІІІ ст., Чер�
нятинської ЗОШ І–ІІІ ст., Пото�
чищенської ЗОШ І–ІІІ ст., Горо�
денківської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1,

Городенківської ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 2, Городенківської гімназії
ім. А. Крушельницького, Тишків�
ського НВК І–ІІ ст., Чортовецької
ЗОШ І–ІІІ ст., Далешівської ЗОШ
І–ІІІ ст., Семаківського НВК І–
ІІІ ст., Дубківського НВК І–ІІ ст.,
Топорівського НВК І–ІІІ ст., Чер�
нелицької ЗОШ І–ІІІ ст. та Горо�
денківського ЦТУМ провели
дослідження життєвого і твор�
чого шляху народних умільців.
Кожен учасник представив
мультимедійну презентацію
творчого доробку митця свого
населеного пункту й оформив
друковані матеріали. Водночас
діяла виставка робіт народних
умільців.

Отець�декан Ігор Левицький
поблагословив присутніх на

добрий початок і побажав усім
творчих злетів.

З вітальним словом і найкра�
щими побажаннями до учасників
свята звернулися начальник
відділу освіти Мирослав Залі�
щук та почесні гості: заступник
голови райдержадміністрації
С. М. Михайлюк, голова осеред�
ку Союзу українок М. Т. Дячук,
голова районного товариства
«Просвіта» О. Я. Юрковський,
директор Городенківського музею
«Покуття» Н. В. Попадюк.

Цікавинкою став відеоролик�
звернення поціновувачів народ�
ної творчості до учасників фес�
тивалю.

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО,
секретар районного товариства

«Просвіта»

В міській бібліотеці № 1 для
дітей відбулася зустріч з пое�
том, автором п’яти книжок, лау�
реатом премії Тараса Мельни�
чука та премії Марка Черем�
шини Ярославом Руданцем і
філософом та поетом, лауреа�
том премії імені Леся Гринюка
Михайлом Слободяном.

Завідувачка бібліотеки Надія
Дідик ознайомила присутніх із
біографією гостей, а бібліотекар
Леся Бойчук зробила змістовну
подорож сторінками їхньої поезії.
Діти захоплено слухали вірші про
любов до матері, рідного краю,
кохання до дівчини. Вразило те,
що серед школярів знайшлися ті,
які самі пишуть вірші.

Не оминули юні читачі увагою
великих українських поетів –
Тараса Шевченка, Івана Франка,
Лесю Українку. Зустріч проле�
тіла, неначе мить, але світ поезії
в душі учасників залишився
назавжди.

Михайло БАВКОВИЙ,
член НСЖУ

стер�класом із вишивання
рушників.

Мешканець геріатрич�
ного пансіонату Микола
Кукурба звеселив усіх сво�
їми запальними піснями
разом з Іриною Поляк, яка
своєю грою на баяні по�
дарувала незабутні хви�
лини духовної радості.

Огляд літератури, при�
свяченої звичаям і тради�
ціям нашого народу, про�
вела Ольга Конюк, яка розповіла
про зміст літератури, пред�
ставленої на виставці. Згадала
і Максима Рильського, який
стверджував: «Той, хто не знає

О МОВО РІДНА...

ÁÎÐÎÒÜÁÀ ÒÐÈÂÀª

ЗУСТРІЧІ

ÏÎÅÇ²̄  ×ÈÑÒÅ ÏÐÈ×ÀÑÒß

ДУХОВНА СВІТЛИЦЯ

ÍÀ ÊÐÈËÀÕ Â²ÐÈ

ФЕСТИВАЛІ

ÓÌ²ËÅÖÜ ÌÎÃÎ  ÑÅËÀ
РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ

ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОГО ТА УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

ДО ПЕРВНІВ

ÂÈØÈÂÀÍÊÀ ßÊ ÄÎËß

свого минулого, не вартий май�
бутнього». Наші діти свою істо�
рію вчать добре.

Алла СИДОР,
завідувачка міської бібліотеки № 4
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Шанувальники красного слова при�
йшли в міську бібліотеку № 1 для дорос�
лих на презентацію книжки пародій «Тобі
сюди, Алісо» Володимира Присяжнюка
з Івано�Франківська.

На роздуми налаштував грою на
скрипці віртуоз Іван Арсенич. Про автора
розповіла завідувачка бібліотеки, за�
служений працівник культури Любов
Ковтуник. Ознайомили з творами гостя
бібліотекарі Ольга Гнатюк і Світлана
Березюк.

Під час спілкування з учнями індустрі�
ально�педагогічного технікуму в нього
стало більше читачів. Начальник відділу
культури міста Уляна Мандрусяк вру�
чила йому як подарунок комплект кни�
жок про коломиян.

ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈÍÀ
ÊÂ²ÒÅÍÜ

23 КВІТНЯ
175 років народження Ореста Авди�

ковського (1842–1913), українського
письменника, автора повістей «Пригоди
Стефана Корчука» (1886), «Пильнуй свого
– не забувай чужого» (1887), який довго
проживав у с. Мостище біля Калуша.

24 КВІТНЯ
145 років народження Северина

Паньківського (1872–1943), україн�
ського актора.

135 років народження Омеляна
Лесняка (1882–1953), командира 1�го
куреня УСС, отамана УГА, згодом –
коменданта 3�ої бриґади УГА.

26 КВІТНЯ
130 років народження Івана Кавале�

рідзе (1887–1978), видатного україн�
ського митця (скульптора, режисера,
драматурга).

27 КВІТНЯ
70 років початку акції «Вісла» –

депортації 500 тисяч українців�лемків
із території Польщі.

28 КВІТНЯ
195 років народження Юрія Шкріб�

ляка (1822–1884 ) народного майстра
гуцульської різьби та інкрустації, урод�
женця с. Яворів Косівського району.

З РОСИ І ВОДИ!..

ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!

НА ХВИЛІ ТВОРЧОСТІ

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Вже традиційними стали березневі
зустрічі любителів і пошановувачів
поетичного слова у літературно�мис�
тецькій вітальні «Горлиця», що діє при
Коломийській міській бібліотеці № 2 для
дорослих. У прекрасний весняний день
тут зібралися члени спілки літераторів
Коломиї «Суцвіття» та читачі бібліотеки,
щоб торкнутися струнами своєї душі
до прекрасного та відзначити Всесвітній
день поезії.

Нові збірки своїх творів презен�
тували читачам члени спілки Марія
Сазонова та Надія Голіней.

Зміст збірки поезій Марії Сазонової
«Вечірній дзвін» – це наше з вами сього�
дення і віра в краще майбутнє. Голов�
ними темами віршів є: радість життя,
сумлінна праця і безробіття, сім’я
і виховання дітей, природа і її збере�
ження, прославлення мужніх і само�
відданих людей.

В збірочці поезій «На перехрестку
долі» Надія Голіней повертається у да�
леку пору свого дитинства. Спокій бать�
ківської хати, бабусині й мамині молитви
– це її найдорожчий оберіг. Поетеса
сприймає кожен день життя, як дару�
нок долі.

Нові вірші презентували слухачам
і спілчани Лариса Комендант, Галина Про�
копів, Ігор Гінчицький, Василь Диблюк.

Галина БАРНЕЦЬКА,
бібліотекар, просвітянка

У цей весняний час
день народження відзначає

просвітянин Ярема ПЕТРІВ.
Щиро вітаємо зі святом. Хай доля буде

щедрою на нові можливості, а житейські
будні – активними та успішними.

Бажаємо Вам, Яремо Васильовичу,
людині щедрої душі і вдачі, активному
членові Ради «Просвіти» міцного здо�
ров’я, погідного настрою, добробуту всій
славній родині, а також – намріяного
щастя для себе та великих досягнень
на благо України.

Хай Господь береже на многії літа!
З роси і води!..

З повагою від Ради і Правління
голова ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка

Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ

ÎÁ’ªÄÍÓª ÑËÎÂÎ

ÇÁ²ÐÊÀ ÏÀÐÎÄ²É

Треба сказати, що літераторів час�
тіше почали запрошувати на зустріч.
Здається, сьогодні можна в цьому
позмагатися з просвітянином Іваном
Війтенком з Коршева. Він їздить Коло�
мийським районом, виступає в навчаль�
них закладах, презентує свої збірки
віршів, які вийшли друком і які ще будуть
надруковані.

Побувала у військовій частині про�
світянка Юлія Долінська, прочитала
актуальні ліричні рядки, які сподобались
воїнам. А ще в них викликала захоплення
присвячена бійцям АТО збірочка віршів
Надії Кметюк «Повертайтеся живими»…

Отож красне слово живе, пробиває
дорогу до сердець, до думок, пробуджує
почуття.

Василь МИХАЙЛОВИЧ,
просвітянин, Коломийський район

×ÈÒÀÖÜÊ² ÇÓÑÒÐ²×²

ЛІТЦЕХ

Державна наукова установа «Енци�
клопедичне видавництво» презентувала
перший том «Великої української енци�
клопедії», що вийшов за підтримки Держ�
комтелерадіо у рамках програми «Укра�
їнська книга» в 2016 році.

«Велика українська енциклопедія» –
універсальне багатотомне систематизо�
ване енциклопедичне видання, перша
велика універсальна енциклопедія Укра�
їни, яка виходить за часи Незалежності.
Перший том енциклопедії – це 592 сто�
рінки, що містять близько 1700 енцикло�
педичних статей (літери «А–Акц»). В енци�
клопедії вміщено понад 1000 кольорових
ілюстрацій: фото, малюнків, схем, таб�
лиць, діаграм, понад 35 карт. У підготовці
першого тому взяли участь понад 300
провідних науковців України.

Свої привітання творцям національ�
ного широкомасштабного видавничого
проекту передали Президент Петро
Порошенко, Голова Верховної Ради
України Андрій Парубій.

Керівник авторського колективу
«ВЕУ», кандидат історичних наук Алла
Киридон розповіла про подальші плани
енциклопедичного видавництва. Насам�
перед – це видання друкованої версії
«ВЕУ», до 2026 року планують видати
майже 30 томів. По�друге, це створення
розширеної електронної версії енцикло�
педії, і нарешті – функціонування елект�
ронного порталу, що дозволить більш
повно реалізувати на практиці ідею ство�
рення національної енциклопедії, що
відповідає сучасним тенденціям глоба�
лізованого інформаційного світу.

ÂÅËÈÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ß

До дня народження народної
вчительки і поетеси Марійки
Підгірянки шкільна бібліотека
Яківської ЗОШ І–ІІ ступенів Тлу�
мацького району провела кон�
курс читців віршів і малюнків
до її творів.

Бібліотекар Д. М. Григорчук
ознайомив учнів 1–4 класів
з біографією поетеси та з її
педагогічною діяльністю на тере�
нах Тлумаччини.

Учні початкових класів гарно
декламували вірші Марійки
Підгірянки та виконали малюнки
до її творів. Серед читців переможцями
стали: Діана Белдик (3 клас), Юлія
Гуменюк (4 клас), Олеся Микитюк
(4 клас), а серед юних художників – учні
2 класу: Іванна Гуменюк, Юрій Савків,
Максим Бундзяк.

Учасники заходу з цікавістю оглянули
тематичну виставку «Народна вчителька
і поетеса з Підгір’я».

Переможці конкурсу нагороджені гра�
мотами дирекції школи, а учнівський
колектив 2 класу (вчитель – С. Р. Ста�
сюк) отримав подяку за активну підго�
товку і масовість.

Ольга ВОЗНЯК,
голова первинного осередку

товариства «Просвіта»
с. Яківка Тлумацького району

ЖИТТЯ ОСЕРЕДКІВ

ÄËß ÂÊÐÀ¯ÍÈ Â²ÐÍÎ ÆÈÉÌÎ

У Музеї писанкового розпису від�
булася творча зустріч зі скульптором,
живописцем, членом НСХУ Романом
Захарчуком.

Приводом для зустрічі став вихід
комплекту листівок, що відображає час�
тину мистецького доробку митця – авто�
ра низки меморіальних скульптур, па�
м’ятників, скульптурних композицій,
портретів та монументальних розписів
у храмах.

Зустріч не випадково відбулася
в музеї, адже саме тут встановлено одну
з робіт Романа Захарчука – скульптурну
мармурову композицію «Різдво», а поряд
з музеєм є ще один його твір – «Початок».
Окрім згаданих, у серії листівок пред�
ставлено також кілька величних пам’ятни�
ків скульптора, якими вшановано важ�
ливі віхи нашої історії та визначних укра�
їнців не тільки в Коломиї, а й у Києві.

Листівки побачили світ завдяки куль�
турологічному проекту «Коломия у світі
мистецтва», що представляє творчість

З РОБІТНІ

ÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ ÐÎÌÀÍÀ ÇÀÕÀÐ×ÓÊÀ – Ó ËÈÑÒ²ÂÊÀÕ
давніх і сучасних митців,
пов’язаних з містом. За�
сновником цього проекту є
директор Коломийського
педагогічного коледжу Ва�
лерій Ковтун, який разом
із Романом Захарчуком і роз�
почали зустріч. Представши
динамічний відеоряд, який
на екрані відобразив репре�
зентоване видання, при�
звідники події одразу скеру�
вали зустріч у напрям жва�
вої дискусії навколо теми
мистецтва й художника

в ньому та проблематики сучасної куль�
турно�мистецької Коломиї.

У дискусії взяли участь генеральний
директор Національного музею Яро�
слава Ткачук, голова Коломийської органі�
зації НСХУ Катерина Каркадим, знані
коломийські митці Василь Андрушко,
Мирослав Ясінський і Андрій Малащук,
лауреат Національної премії імені Тараса
Шевченка Михайло Андрусяк, начальник
відділу культури Коломийської міської
ради Уляна Мандрусяк, колишні очіль�
ники міста Ігор Довганюк та Юрій Овча�
ренко, о. Володимир Касіян, голова МРТ
«Просвіта» Василь Глаголюк, громадські
діячі Ольга Руданець, Любомир Грабець,
Михайло Петрів...

А Роман Захарчук поділився власним
баченням майбутнього міста, вулиці
якого прикрашатимуть сучасні скульп�
тури, які оспівуватимуть красу жінки, відо�
бражатимуть коломийського Дон Жуана
та закоханого Івана Франка…

Оксана ЯСІНСЬКА, просвітянка

Запрошуємо всіх шанувальників укра�
їнської народної пісні зголошуватись
на 2�ий обласний просвітянський фес�
тиваль з піснями козацької доби, часів
гайдамаччини, січового стрілецтва,
повстанської звитяги, піснями, створе�
ними народом у часі грабіжницьких
нападів на українську землю, опришків�
ськими, чумацькими, рекрутськими, сол�

датським, жовнірськими, жниварськими,
про кохання, коломийками тощо…

Передаймо українську пісню у май�
буття!

Просимо подавати заявки
до 18 травня за тел.: (0342) 75 05 86.
Звертатись до Михайлини Боднар.
Фестиваль плануємо провести
21 травня.

АНОНС

²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÍÀÐÎÄÍÈÕ Ï²ÑÍßÕ

(Поч. в № 13)

Депутат�коаліціянт повернувся із
сесії додому і сів за стіл.

– Будеш борщ їсти? – питає дружина.
Мовчки підносить руку.
– Подати тобі вареників?
Мовчки підносить руку.
– Може, тобі пива і до пива сто грам?
У відповідь чує оплески.
Після обіду жінка каже:
– Ти змучився з дороги, і я змучилася

тебе чекати, давай приляжемо, відпочи�
немо разом...

У відповідь – бурхливі оплески. Підво�
диться і каже:

– Наше засідання припиняється. Оголо�
шується перерва на вимогу двох фракцій
на двадцять хвилин...

Станіслав ГРИНДА

ГУМОР

ÐÅÌ²Í²ÑÖÅÍÖ²ß

 1763 року у французькому королів�
ському дворі провели опис майна.
У переліку речей зустрічаються згадки
про 11 кольорових парасольок із тафти
і 3 з вощеної вуалі з золотим і срібним
мереживом.

 1769 року в Парижі відкрився пер�
ший прокатний магазин парасольок від
дощу.

 У парасольках зберігали гаманці,
трубки, письмове приладдя та інші
дрібні предмети. З цією метою за спеці�
альним замовленням майстра вшивали
в них потаємні кишеньки.

 Існує два види парасольок: довгі
парасолі�тростини й парасольки, які
можна скласти в кілька разів – в 2, 3, 4
і навіть 5.

 У США щорічно подається стільки
заявок на патент у цій галузі, що в амери�
канській патентній службі 4 людини
займаються винятково їхнім розглядом.

ЦЕ ЦІКАВО

ÏÀÐÀÑÎËÜÊÀ

Щоб подряпини на меблях були
менш помітними, візьміть маленьку
щітку, намочіть її в слабкому розчині йоду
і протріть подряпини.

Щоб уберегти речі від молі, намо�
чіть в гасі тампон вати й закладіть його
в пальто, шапку або комір.

Мити ванну або рукомийник після
холодної води відразу гарячою або
навпаки – не треба. В такому разі на
емальованому покритті утворюються
тріщини, потім вони чорніють.

Від стіни в лазничці відскочило
кілька плиток. Очистіть їх від цементу,
змастіть будь�якою олійною фарбою
і щільно притисніть: плитка тримати�
меться дуже міцно.

ГОСПОДИНЬКА

ÊÓÕÎÍÍ²  ÕÈÒÐÎÙ²
ЩОБ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

БУЛО ЛЕГКИМ


