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ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ...ВІД ДУШІ ВРАЖЕННЯ

Україна відзначила День пам’яті та
примирення разом зі світом. Пам’ятні
заходи пройшли по всій Україні. Саме
8 травня 1945 року нацистська Німеч�
чина оголосила про капітуляцію у Другій
світовій війні. У Києві відбулося відкриття
фотовиставки «Четверте покоління».
Участь у заході взяв і Президент України
Петро Порошенко, який анонсував кон�
курс проекту Меморіалу воїнам АТО.
Також на відкритті фотовиставки були
присутні ветерани Другої світової війни,
УПА, учасники АТО на Донбасі.

А десь під північ пройшла акція «Перша
хвилина миру». Виступаючи перед при�
сутніми, Президент подякував усім,
хто бився з нацистами під час Другої
світової війни.

«Ми, на відміну від Москви, не збирає�
мося приватизувати велику загальну пере�
могу всіх народів Радянського Союзу
і країн антигітлерівської коаліції. Але
і відмовлятися від своєї вагомої частки
в подоланні нацизму – теж не будемо. І ні�
кому ніколи не вдасться зменшити подвиг
наших предків», – сказав Порошенко.

«Як і за часів Другої світової, сьогодні
ми, українці, на передовій. Саме на нашій
території розгорнувся фронт протисто�
яння аґресору, фронт боротьби за цінності
демократії і верховенства права, фронт
за вільний світ», – додав Президент.

Він наголосив, що «кнопка миру», якою
можна зупинити війну в Україні, сьогодні
знаходиться в Москві у руках президента
Росії Путіна. Але, незважаючи на росій�
ську аґресію, Україна виступає за мирне
вреґулювання конфлікту. Глава держави
порівняв гасла Росії і Європи до Дня пере�
моги над нацизмом. Він нагадав, що в РФ
популярною стала фраза «можемо повто�
рити», Московія так і не змогла стати
миролюбною державою, і назвав країни –
жертви російської аґресії.

А 9 травня у Києві відбулося покла�
дання квітів до пам’ятника Невідомому
солдату на Алеї військової слави. В уро�
чистості взяли участь керівники дер�
жави, ветерани Другої світової, солдати
російсько�української війни на сході
України.

Виступаючи на урочистості, Президент
Петро Порошенко сказав, що сьогодні
ми згадуємо полеглих і низько вклоняє�
мось тим, хто з нами, кому довелось
побачити новий фронт на сході. І запевнив,
що Україна і в цій війні переможе...

* * *
День пам’яті та примирення відзна�

чили і в Івано�Франківську. З цієї нагоди
на Меморіальному комплексі відбулися
поминальні заходи.

Присутні вшанували пам’ять полеглих
покладанням квітів та хвилиною мовчання.
Опісля представники духовенства різних
конфесій відслужили поминальну пана�
хиду за загиблими у роки Другої світової
війни та під час проведення антитеро�
ристичної операції у східних областях
України.

А в обласній філармонії з нагоди
відзначення 72�ої річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні від�
бувся концерт.

Символом нинішніх подій в Україні,
як і в Європі, стала квітка маку, яка знаме�
нує пам’ять про жертви усіх військових
та цивільних збройних конфліктів.

Теодор ДРОВНИЧ

ÓÊÐÀ¯ÍÖ² ÇÍÎÂÓ
ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂ²É

Це ж не наказ,
             а моління:

Стань на коліна!
Не перед золотом,
Не перед славою,
А перед жінкою,
Званою Мамою.

Ганна Чубач

У другу неділю травня
святкуємо День Матері.
У цей день ми згадуємо
найріднішу в світі людину.
Ми кажемо їй високі й щирі
слова, читаємо вірші, співаємо пісні. А з понеділка
знову настануть будні. У них живуть наші матері, й не
всі вони, на жаль, щасливі. Що зробити нам, аби вони
не плакали, аби тривога й смуток зникли з їхніх очей?
Подумаймо, а в неділю, в день свята, підійдімо до них,
подякуймо за недоспані ночі, за тривоги, за можливі
образи, попросім пробачення.

Історія цього свята пов’язана з долею американки�
сироти Анни Джервіс, яка в дитинстві втратила матір
і в сирітських будинках вимріяла: люди повинні мати
єдиний день на рік, коли всі разом вшановуватимуть
і Матір�Неньку, і Матір�Землю, і Матір Божу. У 1914
році президент США Вільсон визнав це свято загально�
державним. Потім воно поширилося по всіх країнах
світу. У Галичині цей урочистий день започаткований
у 1929 році, а з 1939 року більшовицький режим зни�
щив це свято. З відродженням України з ініціативи
Союзу українок День Матері почали відзначати спочатку
у Львові (1989), а потім – у Києві (1990).

День Матері – всенародне свято, воно є виражен�
ням честі й шани матерям, доказом розуміння ваги
материнства для нації і держави. На превеликий жаль,
не всі матері мають можливість співати колискові пісні
своїм дітям, плекати їх у добрі та родинному щасті.
Економічні негаразди вигнали українську жінку на
заробітки в усі закутини землі. Щоб допомогти чоло�
вікові, зганьбленому низькими заробітками або й без�
робітному, жінка взяла на себе тяжку ношу заробіт�
чанства на чужині. Які наслідки? Прикладів поневірянь
і зневаги жінки�українки безліч. А найприкріше – роз�
падаються сім’ї, зростає кількість сиріт, напівсиріт,
безпритульність, дитяча злочинність. Влада мусить
подбати про добробут і гідне життя кожної української
родини, про робочі місця як для чоловіків, так і для жінок.
Це її обов’язок перед народом і Всевишнім.

Окремо хочеться сказати про матерів, які втратили
своїх синів, чоловіків на цій страшній війні з Московією,
які в щоденній тривозі чекання на їхнє повернення
живими додому. Скільки ними пережито, скільки сліз
пролито! Та українська жінка, сильна духом, не впала
в розпач, а стала воїном, волонтером, сама виховує
дітей... Щодня чуємо повідомлення про вбитих і пора�
нених наших захисників. Доки це триватиме? Доки
свою історію ми писатимемо кров’ю?!

Нам конче потрібно всіляко зміцнювати авторитет
жінки�матері в родині й суспільстві. Недарма полі�
тична і громадська діячка Мілена Рудницька писала:
«Мати повинна бути громадянкою у хаті йжінкою у  сус�
пільстві».

Мати – берегиня роду і народу – споконвіку тримала
три кути в хаті. Тож у день величного свята з глибокою
шаною вклонімося нашим матерям сущим і тим, які
відійшли від нас.

Незабаром мине сорок років відтоді, як пішла
у кращі світи моя рідна матуся, та я й досі пам’ятаю
кожну зморщечку на її обличчі, чую дотик ніжних спра�
цьованих рук, чую милий голос, розмовляю з нею
у снах, молюся за вічний спокій її душі.

Шановні Матері, дорогі посестри, зичу вам і вашим
родинам добра, радості й довгоочікуваного миру
на нашій Богом даній землі.

У ці травневі дні молімося до Пречистої Діви Марії
за щасливе сьогодення і майбутнє України.

Любомира ДЖАНДЖАЛАС,
членкиня Клубу української інтеліґенції ім. Б. Лепкого

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÀ
ÌÀÒÈ Ó Â²ÊÀÕ...

 Івано�Франківське міське об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка,
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,

 Навчально�науковий інститут мистецтв
запрошують на

ЮВІЛЕЙНУ АКАДЕМІЮ
З НАГОДИ 140�річчя ФІЛІЇ «ПРОСВІТА» НАШОГО МІСТА

І 25�річчя ІВАНО�ФРАНКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
 ВУТ «ПРОСВІТА» ім. Т. ШЕВЧЕНКА

У програмі ювілейної академії:
 вітальне слово голови Івано�Франківського міського об’єднання

ВУТ «Просвіта», професора, академіка УНГА Василя Бойка;
 доповідь «Просвітня зоря Прикарпаття» заслуженого діяча мистецтв

України, професора, директора Навчально�наукового інституту мистецтв
Анатолія Грицана;

 концертна програма.
Ведучі програми – студенти V курсу Інституту мистецтв Лілія Юськевич

та Сергій Лазановський.
Сценарій та режисура доктора мистецтвознавства, професора Ганни Карась.

Народний дім «Просвіта», вул. М. Грушевського, 18
16 травня (вівторок), поч. о 16.00

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Від 5 по 7 травня франківці
бавилися: до 355�річчя у місті
пройшли десятки заходів – музика
на будь�який смак, фестиваль
ковалів, виставки, конкурси, го�
щення, ярмарка... Свято видалося
теплим і радісним, ще й із пого�
дою пощастило всупереч усім
прогнозам.

Пригадаймо разом моменти
355�го дня народження нашого
обласного центру.

Почалося все зранку в п’ят�
ницю з мімімішного конкурсу:
дітки на «стометрівці» малювали
крейдою Івано�Франківськ.

Цьогоріч міська влада ухва�
лила правильне рішення: «сто�
метрівку» залишили тільки для
забав, а святковий ярмарок роз�
клався перед адмінбудівлею.

Звісно, у Франковому місті не
могло обійтися без поезії Каме�
няра. Українською, болгарською,
угорською та іншими мовами біля
пам’ятника Франкові читали вірші
франківці та гості – десятки послів,
які приїхали на запрошення фести�
валю «Карпатський простір», що
відбувався в рамках Дня міста.

На площі «Бастіону» розпоча�
лось щорічне міське «Свято кова�
лів», яке зібрало дві сотні ковалів
з усього світу.

Надвечір на Вічевому майдані в
Івано�Франківську урочисто відкрили
фестиваль «Карпатський простір».

ÑÂßÒÀ ÀÆ ÇÀÁÀÃÀÒÎ!
ФРАНКІВЦІ ВІДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ МІСТА

А біля міської ратуші просто
неба народні артисти України Бог�
дан Бенюк та Анатолій Хостікоєв
потішили франківців подарунком –
виставою «Пригоди бравого вояки
Швейка». Щоправда, як і за совка,
пан поручник говорив на «общє�
понятном», а слуга Швейк – укра�
їнською...

Ввечері тисячі франківців при�
йшли на Вічевий майдан послу�
хати Олега Скрипку – це було неймо�
вірне шоу.

А біля кінотеатру «Люм’єр» пока�
зали магію нічного кування.

У суботу, 6 травня, в Івано�Фран�
ківському університеті права імені
Короля Данила стартував День
відкритих дверей у стилі серед�
ньовіччя.

В обід тисячі франківців проїха�
лись містом на велосипедах. Колону
очолив сам мер Руслан Марцінків.

На вулиці Шевченка відкрили
Алею слави відомих франківців.
Там буде встановлено 20 бронзо�
вих табличок з іменами людей, які
прославили місто. Почали з таб�
лички першому бурґомістру Стани�
славова Антоні Суханеку.

А теплим суботнім вечором
франківців розважив гурт «Мандри».

Неділя, 7 травня, почалася уро�
чистою Літургією у Катедраль�
ному соборі Святого Воскресіння,
куди привезли мощі святої Матері
Терези.

(Чит. 2 стор.)

Коли тобі кажуть,

що можна не шанувати

батька свого чи матір,

– ти нічого не доводь,

а просто карай.

Аристотель

«Франкові читання»
мовами світу

Запрошуємо на свято «РІДНА МАТИ МОЯ»,
яке відбудеться 14 травня о14.00

у НД «Просвіта» (вул. М. Грушевського, 18).
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ВРАЖЕННЯ

НОВОСІЛЛЯ

АНОНС

(Поч. на 1 стор.)
Згодом від площі Івана Фран�

ка до міської ратуші пройшов
парад за участі тисяч франків�
ців. Актори «Нового театру»
одягли костюми того часу, коли
Івано�Франківськ ще був Ста�
ниславовом.

Під час урочистості івано�
франківців біля міської ратуші

частували 150�кілограмовим
тортом з фігурками історичних
будівель Станіславова.

Завершилося святкування
концертом відомої співачки
з Прикарпаття Тіни Кароль –
такої кількості люду на концер�
тах тут і не пригадують. Трохи
підвів звукорежисер, тиснява
теж дещо зіпсувала враження,
зате ярмарок біля адмінбу�
дівлі не підвів: тут було людно,
гамірно, лилася медовуха, всі
смакували борщ, шашлики й
інші наїдки.

Загалом святкування, безу�
мовно, вдалося.

З Днем народження, Івано�
Франківськ, і до наступного року!

ФРАҐМЕНТИ ДІЙСТВА
В неділю о 9.00 на залізнич�

ному вокзалі Муніципальний
естрадно�симфонічний оркестр
зустрічав жителів та гостей
міста, які прибули до Івано�
Франківська ранковим київ�
ським потягом.

Все було неперевершено.
Замість зіграти 3–4 твори дове�
лося грати ще і ще. Люди не роз�
ходились...

* * *
У неділю ж франківців часту�

вали гігантським тортом з фігур�
ками історичних
будівель. На торті
відтворена площа
Ринок, міська рату�
ша, будівля тепе�
рішнього Музею
мистецтв Прикар�
паття, Катедраль�
ного собору Свя�
того Воскресіння
та бастіони.

В основі торта –
коржі з шоколад�

ного шифону з кре�
мом та вершковою карамеллю.

Бастіон і мури міста виготов�
лені з медово�пряничного тіста,
а ратуша, собор Святого Вос�
кресіння, Вірменська церква
і старовинні будиночки – з мар�
ципанової їстівної позолоти.
Хто спробував, кажуть –
смакота.

Торт творила фірма «Надія».

* * *
Відбувся V міський фести�

валь «Весільні візерунки» для
подружніх пар, які одружуються
в День міста.

Усі охочі молоді пари могли
долучитися до фестивальних
акцій – пройти по весільному
рушнику, який закінчується
аркою, загадати бажання біля
кованої скульптури «Дерево
щастя» й отримати вітання від
міського голови.

Всім учасникам подружнього
фесту мер вручив пам’ятки
і подарунки. Серед іншого – сер�
тифікати в ювелірний салон.

Разом із молодятами, що
брали участь у святі, 50�ліття
свого шлюбу відзначила і досвід�
чена пара. Подружжя, що може
стати прикладом для інших,
також отримало відзнаки і по�
дарунки.

* * *
На концерті Тіни Кароль

фанатів було стільки, що їх не
змогли вмістити ані Вічевий
майдан, ані прилеглі вулиці.
Ситуацію ускладнила велика
кількість молоді напідпитку.

«Коли фанати ринули до сцени,
поліція разом із Муніципальною
вартою змушена була утворити
ланцюг, щоб бодай якось від�
тіснити людей. Тиснява спричи�
нила кілька бійок. В однієї гро�
мадянки стався напад епілепсії.
Патрульні винесли більше 20�ти
осіб. Медики ледь встигали
давати раду. На щастя, ніхто не
був травмований», – повідомляє
речник патрульної поліції Ми�
кола Гурак.

До того ж, загубилися більше
двадцяти дітей, яких навряд
чи можна було дорослим брати
на шоу.

Для такого дійства краще
пасувала б площа біля пам’ят�
ника Іванові Франку чи біля
міського озера.

* * *
З нагоди 355�річчя Івано�

Франківська у селі Крихівці
урочисто відкрили дошкільний
заклад «Котигорошко».

Розвиток мережі дошкільних
закладів – одне з пріоритетних
завдань міської влади. Мова
йде не тільки про відновлення
та розширення існуючих закладів,
але й будівництво нових.

За словами міського голови,
розвивати дошкільну мережу

потрібно не тільки в самому
місті. Не можуть залишатися
осторонь і приміські села, які
останнім часом все більше роз�
виваються та розбудовуються.

* * *
Місто 50 років тому було

представлене на світлинах
франківського журналіста і ху�
дожника Ігоря Роп’яника, вис�
тавлених у сквері «Руської
Трійці», що
біля медуні�
верситету.

На світ�
линах пред�
ставлений
І в а н о �
Франківськ
1970–1980
років. Жур�
наліст, ху�
д о ж н и к ,
фотограф,
блогер Ігор
Роп’яник виставив фото най�
більш популярних місць у центрі
Франківська – як�от леґендар�
не «Молочне кафе», пішохідна
зона, фонтани біля стоматкор�
пусу, спуск на Новгородську
поза магазином «1000 дріб�
ниць», площа біля афіш –
теперішній Вічевий майдан та
інші.

Глядачі впізнавали змінені
до невпізнанності локації і ви�
разно ностальгували.

* * *
У неділю в Івано�Франківську

відкрили пам’ятну анотаційну
дошку історикові Михайлу Голо�
ватому – «...людині, яка дозво�
лила поглянути крізь призму
століть на наш уже сучасний
Івано�Франківськ. Дякуємо Ми�
хайлу Головатому, що зберіг для
нас пам’ять про наш рід, наш

край, нашу історію», – йдеться
у повідомленні міського голови
Руслана Марцінківа. Анотаційну
дошку встановили на будинку
по вулиці Кривій, де мешкав
Михайло Головатий.

* * *
Міську премію імені Івана

Франка в номінації «література»
отримав літературознавець,
професор, доктор філологічних
наук Степан Хороб.

Звання «Лауреат міської
премії імені Івана Франка»

Степанові Хоробу присвоїли
за літературознавче дослід�
ження «Драма – моя стародавня
страсть…».

Диплом та почесний знак
лауреата під час урочистей до Дня
міста вручив міський голова. До
того ж, Степан Хороб отримає
22 735 грн. грошової премії.

* * *
У неділю в Меморіальному

сквері відправили панахиду
за наймолодшим героєм Не�
бесної сотні Романом Гуриком
та загиблими захисниками Укра�
їни. Отець Каськів попросив
присутніх молитвою подяку�
вати їм. Міський голова Руслан
Марцінків поклав квіти до могил
Романа Гурика та полеглих бій�
ців у російсько�українській війні
на сході України.

Наш кор.

ÑÂßÒÀ ÀÆ ÇÀÁÀÃÀÒÎ!

В Івано�Франківську відкрили першу
в Україні багатофункціональну спортив�
ну арену. Урочистість відбулася у мікро�
районі «Пасічна». У рамках урочистостей
відбувся товариський матч національних
збірних з пляжного футболу України та
Молдови. Поєдинок завершився з рахун�
ком 4:1 на користь української команди.
Захід відвідали голова облдержадмініст�
рації Олег Гончарук, президент Федерації
футболу України, народний депутат Андрій
Павелко, народний депутат Анатолій
Матвієнко, президент НФК «Ураган»,
голова Асоціації футзалу Івано�Фран�
ківської області Олександр Бубен.

Очільник Прикарпаття вручив учасни�
кам зустрічі пам’ятні призи, а команді
НФК «Ураган» – футбольні м’ячі та ком�
плекти форми.

«Відкриття цієї арени дасть змогу
діткам займатися у хороших умовах, що,
переконаний, допоможе досягти висо�
кої майстерності наших спортсменів
і, відповідно, найвищих результатів», –
зазначив Олег Гончарук.

Своєю чергою, Андрій Павелко наго�
лосив, що це перша така споруда
в Україні.

«Ця футбольна багатофункціональна
арена – перша у нашій державі. Мені дуже
приємно, що її відкрили в Івано�Фран�
ківську, адже така інфраструктура дуже
важлива для розвитку фізичної культури
і спорту», – розповів президент ФФУ.

Відбулася нарада з обговорення питання
відновлення катедрального Успенського
собору ХІІ століття у селі Крилос.

У зібранні взяли участь засновники бла�
годійної організації «Міжнародний благо�
дійний фонд відновлення Галицького Ус�
пенського собору» – голова Івано�Фран�
ківської облдержадміністрації Олег Гонча�
рук, архієпископ і митрополит Івано�Фран�
ківський УГКЦ Володимир Війтишин, на�
родні депутати Анатолій Матвієнко, Ми�
хайло Довбенко, виконавчий директор
фонду, народний депутат України попе�
редніх скликань Зіновій Шкутяк, голови
Галицької райдержадміністрації та райради,
керівники управлінь облдержадміністрації,
науковці Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника.

Зазначалося, що вже розроблено ста�
тут і сайт благодійного фонду, створено
робочу групу з обґрунтування концепції
реставрації собору, яку представить ДП
«Український реґіональний спеціалізова�
ний науково�реставраційний інститут “Укр�
західпроектреставрація”» (Львів).

Архієпископ і митрополит Івано�Фран�
ківський УГКЦ Володимир Війтишин пові�
домив, що до складу засновників благо�
дійного фонду входить і глава УГКЦ Бла�
женніший патріарх Святослав і наголосив,
що Церква дає благословення для такої
справи.

Олег Гончарук зазначив, що в питаннях
духовного відновлення Прикарпаття маємо
підтримку Президента України Петра По�
рошенка й наголосив, що потрібно все
зробити для «відбудови і створення духов�
ної Мекки».

На проводі Коломийської міськрайонної
станиці Братства ОУН–УПА, який вів голова
братства, сотенний, леґенда Карпат Миро�
слав Симчич, порушено ряд питань.

Так, заступник голови Ярослав Сорич
наголосив, що треба дбати про вступ
молоді до братства, привітав мисткиню
Лесю Мартинюк із першим кроком
у братсво. Другий заступник Іван Грима�
люк акцентував увагу на діяльності
активних ветеранів, які є прикладом для
юнаків та юнок у патріотизмі.

Було про що поговорити, оцінити
роботу влади, осмислити деякі історичні
факти. Зокрема, виникла дискусія нав�
коло так званого «польського питання»,
операції «Вісла». Свої думки висловили
політв’язні Мирослав Симчич, Юрій Руд�
ко, Микола Самокишин та інші.

– Наше братство – організація серйозна,
захищає честь і справедливість, – сказав
Симчич. – Єднаймось у братсиві й пам’ятай�
мо, що нам вірить український народ!

Василь МИХАЙЛОВИЧ,
 просвітянин

16 травня на базі Спортивно�оздоров�
чого туристичного центру Міжнародного
співробітництва дітей та юнацтва Івано�
Франківського обласного державного
центру туризму і краєзнавства учнів�
ської молоді в с. Рибне Тисменицького
району розпочнеться другий обласний
етап Всеукраїнської дитячо�юнацької вій�
ськово�патріотичної гри «Сокіл» – «Джу�
ра». У ній візьмуть участь двадцять команд
із міст, районів та ОТГ області.

А перед початком о 10.30 на Вічевому
майдані пройде формування зведених
колон учасників гри в парадних одностроях
з емблемами, прапорами, хоругвами
роїв... Звідсіль вони маршем під мелодії
оркестру музучилища пройдуть на площу
біля пам’ятника Іванові Франку, де і відбу�
деться парад. Очолять колону і проведуть
показовий виступ ліцеїсти Прикарпатського
військово�спортивного ліцею�інтернату.

Буде цікаво. Це дійство варто подивитись.
Богдан ВІВЧАР

Відповідно до програми військово�пат�
ріотичного виховання дітей та молоді
обласного центру, на базі СШ № 28 про�
йшли змагання з військово�прикладних
видів спорту. Учні 10–11 класів змагались
у бігу на 100 метрів, метанні гранати на
дальність, підтягуванні на перекладині,
розбиранні та збиранні автомата, наданні
медичної допомоги... Переможці нагород�
жені дипломами департаменту освіти.

А перед тим на Лисецькому полігоні
з участю всіх учнів, які вивчали предмет

«ÄÆÓÐÀ» ÑÓÐÌÈÒÜ ÇÁ²Ð
ЗМІНА

ÐÎÁÈ, ßÊ ß!

Президент підписав закон, який перед�
бачає покращення громадського транс�
порту, зокрема в Івано�Франківську.
Йдеться «Про ратифікацію Фінансової
угоди (Проект «Міський громадський
транспорт України») між Україною та
Європейським інвестиційним банком»,
схвалений Верховною Радою України
12 квітня 2017 року.

Метою Угоди є залучення під державні
ґарантії до 200 млн. євро кредитних
коштів Європейського інвестиційного
банку, що будуть спрямовані на покра�
щення роботи міського громадського
транспорту у містах Івано�Франківськ,
Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кремен�
чук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків,
Чернігів. Документом передбачається,
що залучені кошти будуть витрачені на
придбання автобусів, тролейбусів, трам�
ваїв, вагонів метро, будівництво та ре�
конструкцію тролейбусних і трамвайних
ліній, депо, впровадження інформацій�
них систем, зокрема створення автома�
тизованої оплати проїзду.

ÄËß ÊÎÌÔÎÐÒÓ Ì²ÑÒßÍÄËß ÄÎÐÎÑËÈÕ
 ² ÌÀËÅ×²

ПРОЕКТИ

ÃÀËÈÖÜÊÈÉ
ÓÑÏÅÍÑÜÊÈÉ ÑÎÁÎÐ

«Захист Вітчизни», підбито підсумки
навчального року. Тут юнаки випробува�
ли себе у тактичній, прикладно�фізичній
і вогневій підготовці. Важливо, що вони
мали можливість спостерігати за на�
вчанням у тактиці оборони і наступу
бійців Національної гвардії і порівняти
їхні дії і навички зі своїми, зробити вис�
новки для себе. Можливо, дехто з них
після проходження ЗНО виявить намір
вступити у військові навчальні заклади,
аби в майбутньому стати захисником
Вітчизни.

Теодор ДРОВНИЧ

ТРАНСПОРТЖИТТЯ ГРОМАД

ªÄÍÀÉÌÎÑÜ Ó ÁÐÀÒÑÒÂ²

О СЛОВО, – КРИЦЯ!

Поезія – це завжди неповторність,
вона творить з нами дива. бентежить
і захоплює чарівністю поетичного сло�
ва. Коли торкаєшся її струн, перекону�
єшся, що таємницю творчої миті збаг�
нути неможливо.

Обласна бібліотека для юнацтва
відкрила свої двері для всіх охочих взяти
участь у читаннях, присвячених Все�
світньому дню поезії.

Поетичне слово звучало у виконанні
відомих поетів, письменників: Євгена
Барана, Василя Бабія, Олександра Бука�
тюка, Марії Микицей, Ярослава Ткачів�
ського, Світлани Бреславської�Кемінь.

Твори Ліни Костенко звучали у виконанні
працівників бібліотеки для юнацтва.

Високохудожня поезія запалює іскру
в очах юного покоління, допомагає
шукати свою дорогу в житті.

Н. К.

ÏÎÅÇ²ß – ÌÅËÎÄ²ß ÄÓØ²

У День міста мер вітав
новонароджених
малят і їхніх мам

Містян  вітав увесь край
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ПРОЕКТ: ІНТЕРВ’Ю З ПРИВОДУ

О. Б.: Поетична збірка «Зґар=
ди» – фактично Ваш дебют. І до=
волі пізній як на автора, що
«на слуху» давно. Чому?

В. В.: Я нічого не вичікувала.
І не ставила собі за мету. Обо�
в’язковість мене взагалі виби�
ває з природного ритму. Напев�
но, таки милість обставин і тих
людей, які поставилися до моєї
творчості з більшою повагою,
ніж я сама. Не можу сказати, що
така безвольна. Виявилося, я
маю дуже впертих і «вредних»
друзів. До прикладу, в час, коли
я сотні разів скептично стави�
лася до своєї писанини, сумні�
валася, чи треба її взагалі, все
рятував Руслан Трач. Казав
(деколи й кричав), що маю
писати, бо вірші гарні. Якось я
йому вірила, знаєш. Бо людина,
котра робить ТАКІ фотографії,
як він уміє, щось таки тямить
у цім світі. Потім Богдан Томен�
чук. Він взагалі, як то кажуть,
«узяв за барки» і сказав: «Роби
книжку бігом…»

О. Б.: Одна з авторів перед=
мов – Мар’яна Савка – напи=
сала: «Багато сучасних поетів
росте в крону, а Власта –
в корінь». Дуже символічна
фраза. Як її розумієте Ви?

В. В.: Напевно, Мар’яна
мала на увазі деякий етносим�
волізм, що присутній у моїх текс�
тах. Бо деколи повертаюся
назад, щоб побачити вперед.
Мені комфортніше бачити в світі
ознаки казки, красу творення
і величі Творця, ніж маніакально
фокусуватися на аналізі сірої
реальності. Мені там нудьга.
Набридає і нічого не дає для
розвитку. Тим більше при надто
велемудрому аналізі суєти, зла,
невдач і сіростей автоматично
робиться така собі промоакція
цих усіх неґативів. Ще й виникає
загроза опуститися до соцреа�
лізму чи лозунґів. А мені ближча
вітальність Богдана Ігоря Анто�
нича, тонкий символізм Рай�
нера Рільке, така цікава Гераси�
м’юкова метафізика чи магічний
реалізм Борхеса. Всі ці автори
дивилися в корінь життя. Я теж
пробую. Бо все, що росте і цвіте,
повертається в корінь. І це ро�
бить певні тектонічні зрушення
у власній свідомості.

 О. Б.: Чому все=таки «Зґар=
ди»? Розкажіть, як назва знай=
шла Вас, або Ви її знайшли.

В. В.: Назва прийшла сама.
Якось при читанні моїх улюбле�
них старих історій про гуцульські
звичаї та обряди. Там натра�
пила на опис власне зґард і при�

гадала, що моя баба Явдоха
колись таке мала. А що носити
мені, п’ятирічній, їх не давали,
то я ті зґарди вічно крадки тягла
з креденса і прикладала до пла�
стиліна – там лишалися при�
кольні відбитки. Потім інші від�
битки лишалися на моїй попі, але
згодом баба ті прикраси про�
дали, і більше я їх у своїм житті
не бачила. Ще в нас були коралі.
Їх теж продали. «Дай бабі «си�
неньку та й стане», – казала
якась жінка з таким великим
начосом на голові…Чогось так
неприємно мені стає при згадці
цієї фрази і жінки (синенька –
5 радянських рублів).

Тобто і назва, і архітектоніка
книжки створена за принципом
стародавньої гуцульської ший�
ної прикраси – зґарди, котра
складається з рівнораменних
дохристиянських хрестів (влас�
не зґард), переліжок (спіральок
між хрестами) і чепраг (круглих
з’єднуючих дисків з солярними
знаками). Книжка поезій «Зґар�
ди» має три розділи – філосо�
фія, любов, містика – з відпо�
відними назвами: крижики, пере�
ліжки, чепраги. Бо поезія – це
прикраса: давня, старовинна,
знакова і символічна мені.

О. Б.: Повернімось до літе=
ратури. Ви задали високу
планку в якості поезії. Що
далі? Поділіться роздумами
про власне найближче літе=
ратурне майбутнє.

В. В.: Зараз буде ряд пре�
зентаційних поїздок Західною
Україною. Планую також пре�
зентувати «Зґарди» і в Києві.
Формат презентації передба�
чає участь у ній ще кількох
людей, без яких я не можу обій�
тися. Це Тарас Василюк з бара�
баном, Наталя Іванків з дрим�
бою, Руслан Трач з фотографі�
ями, Іванка Мошура з окремим
звукорядом сценічної постанов�
ки. Як бачиш, уже є така собі
«зґард�банд» (сміється – авт.).
А далі – нові книжки, зокрема,
дитяча поезія. Ну, можливо,
зав’яжеться проза. Також цього
року дуже б хотіла реалізувати
один творчий поетичний проект,
що стосується людей з обмеже�
ними можливостями.

О. Б.: Якої Ви думки про
літературу загалом?

В. В.: Література це один
із основних архітекторів людини.
Як тієї, що пише, так тієї, що
читає. Це один із тих видів мис�
тецтва, що нагадує людині її бо�
жественне походження, коли дух
править тілом, а не навпаки.

Добра література дає мож�
ливість мислити, дає можливість
робити себе всередині біль�
шими, як зовні. Це все, звісно,
виглядає дуже пафосно. Але вду�
майтесь! Слова завжди заправ�
ляють балом, відколи світ.

О. Б.: Якою має бути книж=
ка, щоб бути прочитаною,
популярною і «залишитись»
в літературі?

В. В.: Сучасна книжка має
насамперед приносити задово�
лення читачеві, давати відчуття
впізнаваності себе як персо�
нажа, своєї ситуації, тобто книжка
має мати певну спорідненість зі
своїм читачем. Має мати інтриґу,
бути ориґінальною і нести кож�
ному щось своє, спонукати лю�
дину до власного мислення.

І була б рада, якби читач зміг
носити українське поетичне сло�
во як прикрасу собі. Щоб кожен
порух, наприклад, старих рівно�
раменних язичницьких зґард –
слів і ритмів – давав відчуття
повернення до себе самого і до
світу, який живий навколо з усі�
ма його великими стихіями
й ніжностями. Щоб поетичне
слово було надійними старо�
віцькими чепрагами для того, хто
в дорозі, хто хоче знати, хто він,
звідки і куди йде і що хоче отри�
мати в кінці шляху.

Мої зґарди мали б нагадати
кожному про красу і велич укра�
їнського слова, про його первіс�
ність і першість, про його арха�
їчність і закодованість на гли�
бинному рівні. Моя книжка на�
гадає читачеві про його вибір,
дасть розуміння того, що на світі
можна все, але питання в тім,
що саме я хочу і що пріоритетно
виберу в собі: чи тридцять сріб�
няків чи срібло пісні пісень…
Записала Ольга БРЕСЛАВСЬКА,

просвітянка
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«ПРОСВІТА»: ЖИТТЯ І ДІЯ

Добродайним видався весня�
ний день післявеликодньої про�
відної неділі в покутському селі.
Оживала читальня «Просвіти»
після дев’яностолітньої своєї
засмути. Тож переповненій гля�
дацькій залі пригадалось ко�
лишнє подання представників
громади села до Високого Воє�
водства канцелярії товариства
«Просвіта» у Львові 9 березня
1926 року з наміром заложити
читальню «Просвіти» в Хлібичині
Пільному Снятинського повіту.

Зал оплесками зустрів перелік
осіб, які значились у поданні: Ми�
хайло Антонюк, Михайло Сусак,
Андрій Косович, Олексій Горичка,
Николай Андрійчук, Михайло По�
падюк, Андрій Сусак, Петро Су�
сак, Николай Ліщук, Петро Тана�
сійчук, Петро Блясецький...

Час вимагав капітального
ремонту, свіжого облаштування
приміщень. І, врешті�решт, Велик�
день для повеселілої читальні
настав. До оновлення розхитаної
старенької будівлі активно долу�
чилися місцева рада зі своїм
очільником Ігорем Розвадов�
ським, фермерське господарство
«Каменяр» з панею Орисею Кни�
шук, місцеві підприємці, районна
влада, громада села.

Типова церемонія відкриття
дійства була витримана достойно:

освята будівлі й ви�
голошене отцем
Василем Близню�
ком слово, перерізу�
вання стрічки поваж�
ними гостями, зго�
дом – вітальні слова
сільського голови,
представників ра�
йонної влади Миколи Пішака (рай�
держадміністрація), Петра Малі�
борського (райрада), голови фер�
мерського господарства (Орися
Книшук), управління культури
(Богдан Юрчук), голови районної
«Просвіти».

Приємно, що до потішних
святочних вітань своє поетичне
слово виповів столичний гість,
уродженець Стефаникової Сня�
тинщини, відомий поет, керів�
ник видавничого центру «Про�
світа» член Центрального прав�
ління ВУТ «Просвіта» ім. Тараса
Шевченка Василь Клічак.

Помиляються деякі високо�
достойні песимісти, твердячи, що
нинішнє реформування місце�
вого самоврядування веде до крі�
пацтва і розбалансування держав�
ного управління. Село живе і діє,
маючи дбайливих господарів і по�
рядний бюджет. Свідченням цього
є добрі справи маленького по�
кутського села: оновлені сільська
бібліотека, читальня «Просвіти»

(Будинок культури), ФАП, сільська
асфальтівка, якій заздрять і цент�
ральні дорожні траси…

Було чим похвалитися під час
сільських урочистостей і ма�
леньким аматорам місцевої
дев’ятирічки з талановитими со�
лістами і танцюристами та долу�
ченими до них мистецькими
силами сусідів зі співучим жар�
тівливим жіночим гуртом «Дзю�
ба» (керівник – В. Юзюк).

Так, набувають нового розвою
читальні «Просвіти» й сільські
бібліотеки, що діють з читальнями
під одним дахом. До речі, вони
щорічно поповнюються книжними
виданнями, які фінансуються
з бюджету згідно районної про�
грами «Книговидання». А це, за
Іваном Франком, джерело знань,
розуму і культури, ота глибина,
з якої виносять «дивнії перли».

Мирослав ПОПАДЮК,
голова Снятинського районного

об’єднання ВУТ «Просвіта»
ім. Т. Шевченка
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З великою шаною і повагою
я ставлюся до свого діда Івана
Чернявського, сина Корнила,
який народжений 16 травня
1867 року в м. Збараж на Тер�
нопіллі.

Мій дід, закінчивши гімназію
в Тернополі й правничий фа�
культет Львівського універси�
тету, став відомим правником,
громадсько�політичним діячем,
філателістом.

До міста над Прутом його
привела дорога після праці
адвокатом у містечках Тухлі,
Золочеві, Лопатині, судової
практики в Зборові, Самборі,
Ходорові, в місті Львові. В Коло�
миї він працював судовим рад�
ником з 1901 по 1906 роки.

Отже, це була помітна по�
стать. Івана Чернявського обрали
депутатом парламенту Австро�
Угорщини. Повертається до Коло�
миї 1915 року. Входить до складу
Української Національної Ради
ЗУНР, референт у справах пошти
і телеграфу. А 1918 йому дові�
ряють чин управителя окруж�
ного суду, продовжує правничу
практику. Керує на громадських
засадах коломийською філією
«Рідної школи». Водночас дбає
про розвиток філателістичної
справи, це захоплення у нього
ще з гімназії, видав книжку
з історії коломийських поштових
марок. Засновник у Коломиї
гуртка філателістів і філокартис�
тів, філателістичного товариства
у Львові, такого ж товариства
у Відні, учасник першого з’їзду
філателістів.

Мого знаменитого діда знали
в багатьох містах не тільки
як українського патріота, хто
трудився на політичній і про�
світянській ниві, але й госпо�
даря. Він мав підприємницьку
жилку. Склав гроші й купив
у Балинцях великий наділ землі,
збудував фільварок, доручив
його зятеві Теофілю Донігевичу.
Господарство процвітало до
приходу більшовиків. Його роз�
крадено й зруйновано. Теофіля
засудили й відправили в мор�
довські табори за співпрацю
з окупантами.

Час швидко біжить, дещо
стирається з пам’яті. На жаль,
ми рідко спілкувалися з дідом
Іваном. Зрештою, я, внук його,
ще був малим, сприймав його
по�особливому, як всі діти тоді,
навіть боявся. Дуже вслухався
в його розмову, в інтонацію го�
лосу. Він у моїх очах був вели�
ким, загадковим родичем, який
ховався під бороду, мав замис�
лений погляд, мовчав, погляда�
ючи на мене.

Жили ми біля Золочева на
Львівщині. Батько мій Василь був
священиком, мав парафію. Дід
Іван купив нам меблі, фортепі�
ано німецької марки, сільсько�
господарський інвентар, жовту
бричку.

Приїжджали 1939 року до
Коломиї на похорон бабусі Оле�
ни Чернявської, яка була справж�
ньою берегинею домашнього
вогнища. Дід втирав сльози,
бо втратив дорогу людину, яка

НАШОГО РОДУ...

Колишній політв’язень Юрій Рудко присвятив себе боротьбі
за волю України. Він, син священика Василя, який мав пара=
фію біля Золочева на Львівщині й загинув за нез’ясованих при=
чин, уже знав, яка йому відведена роль у житті, щоб воно
наповнилось високою суттю участі. Хлопець зробив свій
переконливий вибір, став активним членом підпільної моло=
діжної організації ОУН–УПА, виконував особливі завдання.
Арештований 1949 року. Засуджений на багатолітнє позбав=
лення волі. Про цю тернову долю розповів у повісті «Юнаки
крицевої відваги» Дмитро Гриньків.

Особливою постаттю був дід Рудка Іван Чернявський – відо=
мий в Галичині, зокрема Коломиї, правник, засновник філа=
телістичного товариства, один із засновників Наукового
товариства імені Тараса Шевченка, депутат Австро=Угорського
парламенту.

Зрештою, пропонуємо спогад Юрія Рудка про свого знаме=
нитого діда.

його розуміла, розраджувала
в хвилини життєвої гіркоти.

Мій дід Іван, маючи життєвий
досвід, бачив і чув, до чого все
йде. Його аналітичний склад
розуму підводив до висновку,
що це йде страшна влада, коли
треба потакувати, боятися про�
мовити слово, бо інакше тебе
не стане – зникнеш. А 1947 року
багато людей через голод і зникли
назавжди. Донька Юлія, похи�
туючись від недоїдання, варила
супчик татові. Він їв його, помі�
шуючи ложкою, і казав: «Юлю,
то є щира вода».

А що залишалося інтеліґен�
тові як не терпіти. Мріяв про
волю, Незалежність, його віра
тримала на землі. На мене він
покладав надію, мовляв, ти,
хлопче, ще побачиш вільну
Україну, будь певний.

Востаннє діда Івана я бачив
1947 року. Він був у пригніченому
стані й мовив: «Я позбавлений
всього, що надбав за все життя!»

В хаті було тривожно, ніби
темна хмара зайшла в при�
міщення. Хотілося сонячного
настрою, але його не було. І роз�
мова не складалася. Мені було
шкода мого діда Івана, та я не
міг нічого вдіяти. Його боліла
душа, не давали спокою думки.
А як би хотілося веселішого
слова, та звідки, якщо є страшні
реалії геноциду.

Знаковим чи, точніше, фаталь�
ним став для нас 1949 рік. Не
без участі НКВД в діда викрали
унікальну дорогу колекцію –
тридцять тисяч марок. Це був
важкий удар. Влада відмови�
лася шукати злодіїв. А мене
названого року арештували як
учасника підпільної організації
ОУН–УПА і засудили на багато�
літнє позбавлення волі. Загинув
і мій батько не без участі кар�
них органів. Дід Іван і це важко
пережив, бо ж рідні люди в біді.
Він нікому не міг поскаржитися,
відкритися, бо ж донесуть, треба
бути обережним. Задумуюся:
яку ж треба мати силу витримки,
щоб стримати свої емоції, ово�
лодіти собою!..

Після таборів я не мав права
приписатися в Коломиї. Така
була вимога, все піддавалося
контролю.

Минув час, життя змінили
нові ритми. Але Україна є, що би
дуже підняло настрій моєму
дідові, який для мене не просто
дід, а великий українець.

Мешкаю в родинній хаті Чер�
нявських. Дід вирушив у вічну
дорогу 5 лютого 1959 року. Він
похоронений був у гробівці на
цвинтарі «Монастирок» разом
із дружиною Оленою і сином Воло�
димиром. З часом замість гро�
бівця, що розвалювався, їм на
могилі покладено пам’ятник.

Отож пам’ятаймо людей, які
себе присвятили Україні, зали�
шаючись в скромному ряду.
Серед них – Іван Чернявський.
Вдячність адвокату Михайлові
Петріву за те, що підняв архівні
матеріали.

Юрій РУДКО,
колишній політв’язень
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КОНКУРСИ

ЩО НА СЕРЦЕ ЛЯГЛО...

БІБЛІОЗУСТРІЧІ

ВАРТО УВАГИ

Івано�Франківське міське
об’єднання ВУТ «Просвіта» імені
Тараса Шевченка оголошує
і запрошує до участі в 1�му
етапі Всеукраїнського кон�
курсу творчих робіт на теми:

1. Просвітянська і народно�
патріотична діяльність видатних
діячів краю і України.

2. «Просвіта» в моєму житті.
3. Я і місто Івано�Франківськ.
4. «Історія діяльності ОУН–УПА

на теренах Івано�Франківської
області 1940–1950 років».

Номінації: публіцистика, проза,
поезія, малюнок, фотографія.

Завдання конкурсу: зацікав�
лення діяльністю товариства
«Просвіта» й залучення молоді
до пошукової, пізнавальної та до�
слідницької роботи.

Мета конкурсу: відродження
історичної пам’яті та пізнання
правдивої історії.

Конкурс на тему «Історія діяль�
ності ОУН–УПА» присвячений
краєзнавчим дослідженням діяль�
ності бійців Української Повс�
танської Армії 1940–1950 рр.
на теренах Івано�Франківської
області та заснований з метою
всебічного вивчення історії націо�
нально�визвольної боротьби бій�
ців УПА за вільну Україну.

На конкурс приймаються мате�
ріали, які раніше не були опублі�
ковані в пресі, окрім авторських
краєзнавчих статей, цікавих спо�
гадів людей, які були очевидцями,
також авторські поетичні та про�
зові твори. В творчій роботі повинні
бути присутні списки використа�
них джерел, копії документів
і світлини до статей, якщо мова йде
про краєзнавчі розвідки.

Подані матеріали мають виріз�
нятися конкретністю й стис�
лістю, не перевищувати 10 дру�
кованих сторінок.

В рамках проведення конкур�
су переможців буде відзначено
грамотами, подяками та книж�
ками сучасних авторів. Прізвища
авторів і найкращі роботи будуть
опубліковані в пресі.

Термін подання робіт:
до 01.10.2017 року
за адресою: НД «Просвіта»,
вул. М. Грушевського, 18/17
або if_prosvita@ukr.net,
тел.: (0342) 530�791, 75�05�86
(відповідальний секретар).

Івано=Франківське
міське об’єднання

ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

²ÑÒÎÐ²ß ² «ÏÐÎÑÂ²ÒÀ» –
XVI-èé ÒÓÐ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС,
ПРИСВЯЧЕНИЙ 140�ій РІЧНИЦІ

ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА
«ПРОСВІТА» В ІВАНО�ФРАНКІВСЬКУ

ТА 25�річчю МІСЬКОГО
ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОСВІТА»

Учасниці та викладачі «Школи
шляхетних українок» з ініціативи
голови Коломийської міськра�
йонної організації «Союз укра�
їнок» Марії Гнатюк провели захід
«Поетичне жіноче слово в еміґра�
ції межі ХІХ–ХХІ століть».

Постановка проблеми дотич�
ності / розбіжності народницько�
патріотичних та індивідуалістсько�
феміністичних ідей в українській
еміґраційній літературі межі ХІХ–
ХХІ століть є досить важливою
для осягнення суті творчого
мислення поеток�еміґранток.
Ба більше, – виважена артику�
ляція цього питання, на нашу
думку, спроможна окреслювати
загальні закономірності укра�
їнського літературного процесу
за межами України, а також
іманентні для нашої словесності
його ознаки. «Світогляд поетів�
еміґрантів, – зазначив у перед�
мові до антології «Координати»
відомий український літера�

ДОСЛІДЖЕННЯ

турознавець Іван
Фізер, – був переван�
тажений неймовір�
ною трагедією їхньо�
го народу... Втра�
чена батьківщина
і майже травматична
туга за нею в твор�
чості цих поетів�емі�
ґрантів є фактором
великого значення.
Вона часто�густо мобі�
лізує їхню увагу, вона викликає
надмірну ідеалізацію історичної
минувшини... Україна для цих
поетів була реальнішою дійс�
ністю, ніж дійсність, у якій вони
жили на еміґрації».

Учасниці «Школи шляхетних
українок» Алла Гасюк, Кате�
рина Зятик, Юлія Лукінчук, Бог�
дана Мельник, Людмила Менд�
ляр, Тетяна Савчук, Анна Скрип�
нюк, Анастасія Турянська,
Дарина Яремчук та викладач
школи Ірина Яремчук розповіли

присутнім про поетичне слово
українського жіноцтва на чужині.
Дівчата досліджували життєвий
і творчий шлях Емми Андієв�
ської, Віри Вовк, Уляни Крав�
ченко, Наталії Лівицької�Холод�
ної, Оксани Лятуринської, Галі
Мазуренко, Ліди Палій та Лесі
Храпливої�Щур.

Ці відомі жінки навіть на
чужині натхненно служили сво�
єму народові у справі виховання
високого громадянського по�
чуття за допомогою художнього

слова. Їхня особиста «філосо�
фія чину» за межами України
покликана скеровувати у пра�
вильне русло український кордо�
центризм. Тематика історичного
минулого українського народу
й необхідності плекання в собі
героїчних рис із особливою
виразністю проступає в поезії
Уляни Кравченко:

Чи знаєш рідний край?
Чи знаєш край сей,

де понад Дніпром
Степи і могилки лягли кругом,
Де мріють тихі села у ярах,
Де ніччю спів дзвенить

в рясних садках?
Ой, знаєш ти його? Туди, туди
З тобою, сину мій,

злинула б я…

Галина ВОЛОЩУК,
к. філол. н., викладач кафедри

філології Коломийського
навчально6наукового інституту,

просвітянка
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Скільки їй весен, скільки літ
Ніколи не питайте жінку, –
Вона не скаже, не вповість,
Лиш тільки засміється дзвінко.

Бо вік жіночий – таїна,
Якої і сама не знає,
Допоки на душі весна,
А серце любить і кохає.

Даруйте коханій своїй
Щонайніжніші квіти,
Можна й ромашки польові, –
Як їм не порадіти...

Замріються і спалахнуть
Зоряним сяйвом її очі
Так що заснути не дадуть
Ані на мить тієї ночі.

Любіть і шануйте її –
Дружину, матір, господиню –
Ґаранта затишку в сім’ї,
Рідного краю берегиню.

Степан ДАСЕВИЧ

ÄÎÏÎÊÈ
ÍÀ ÄÓØ² ÂÅÑÍÀ

Кішка за своє життя може мати більше
100 кошенят.

Одна пара кішок і їхні нащадки за 7 років
можуть «виробити» 420 000 кошенят.

«Товариські» коти ходять за вами з кімнати
в кімнату, щоб контролювати ваші дії.

У котів потіють лише подушечки лап.
Коти можуть видавати близько 100 різних зву�

ків. Для порівняння – собаки лише близько 10.
Найфантастичніший рекорд був встанов�

лений в Арґентині кішкою Мінчо, яка залізла
на дерево і не спускалася, поки не померла
через шість років.

ÂÀØ ÓËÞÁËÅÍÈÉ Ê²Ò

– Іване Антоновичу, вітаємо
з творчими успіхами вашої внучки
Дарії! – телефонують друзі.

Колишньому головному ліка�
реві приємно чути добре слово
про юну фортепіаністку Коло�
мийської музичної школи № 1,
бо зайняла перші місця в облас�
ному та Всеукраїнському кон�
курсах. Про віртуозну гру коло�
миянки в столиці відгукнувся
син відомого композитора,
уродженця Коломиї Адріан Кос.
Що вона стала юним віртуозом
це також заслуга вчительки
Любові Хомич.

Музику Дарія Куровська
поєднує з навчанням у гімназії.
Дівчинка знала з дитинства,
ким буде. Коли дід косив траву,
чотирирічна дитина прислуха�
лася і сказала, що коса співає.
А ще вона любить танцювати,
читати, малювати, писати вірші
під ліричний настрій. І головне
– не забувати, скільки їй літ і що
перебуваєш у дитинстві.

Василь РЯБИЙ

МІНІАТЮРИ З НАТУРИ

ÞÍÈÉ Â²ÐÒÓÎÇ

Нещодав�
но вийшло
у світ друге
д о п о в н е н е
в и д а н н я
книжки Сергія
Мельничука
«Моя бороть�
ба за мову».

Ця збірка
д о к у м е н т і в
правозахис�
ної діяльності

ÁÎÐÎÒÜÁÀ ÒÐÈÂÀª
автора документально висвіт�
лює процес поширення нацист�
ської ідеології «русского міра»
в Україні, зокрема у Луганську,
як плацдарм для військової
інтервенції кремлівсько�теро�
ристичних військ в Україну під
приводом захисту російсько�
мовного населення.

Автор сподівається, що ця
збірка документів незабаром
стане матеріалом для профе�
сійного дослідження працівни�

ками СБУ. Він передав сорок при�
мірників видання своєї книжки
«Моя боротьба за мову» Націо�
нальній бібліотеці України імені
Ярослава Мудрого з умовою
розповсюдження книжки по всіх
обласних універсальних науко�
вих бібліотеках країни. Автор
просить просвітян в обласних
центрах проконтролювати над�
ходження книжки до бібліотек.
А ще готовий провести презен�
тацію видання на запрошення
місцевих осередків.

Теодор ДРОВНИЧ

Бібліотека – це світ відкриттів,
світ творчості, де формується
читач�творець. Тому вся робота
бібліотеки спрямована на все�
бічний розвиток, духовне станов�
лення особистості. За словами
В. Сухомлинського, «духовне
життя дитини повноцінне лише
тоді, коли вона живе у світі
казок, музики, фантазії, твор�
чості. Без цього вона – засуше�
на квітка».

В останні дні березня свят�
куємо Всеукраїнський тиждень
юнацької книжки «Книжкова
весна на Прикарпатті».

Книжка – це мудрість поко�
лінь минулих.

Книжка – це друг і порадник
сьогодні.

Вона зберігає у собі красу
рідного слова, чарівність мови.

На бібліозустріч «Посвята
в читачі обласної бібліотеки для
юнацтва» завітали учні Навчально�
виховного комплексу «Школа�
гімназія № 3», яких бібліотечні
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п р а ц і в н и к и
у р о ч и с т о
п р и й м а л и
в читацьку
родину.

Поринути
у дивовижний
світ книжко�
вого храму
д о п о м о гл а
відеопрезен�
тація «Івано�Франківська об�
ласна бібліотека для юнацтва
у просторі і часі», яку провела
бібліотекар Марія Калинюк.

Почесний гість бібліозустрічі
– письменник, головний редак�
тор Всеукраїнського громадсько�
політичного та літературно�
художнього журналу «Перевал»,
заслужений працівник культури
України Ярослав Ткачівський
звернув увагу на найпростіший
спосіб стати гармонійною осо�
бистістю – навчитися читати
книжки й усвідомити, що читання
– це приємна розвага.

Директор Світлана Шаган
вручила кожному читачеві
іменний читацький квиток. Зі
святом присутніх вітали вихо�
ванці гуртка художнього слова
«Істина» Центру дитячої та
юнацької творчості (керівник –
Людмила Батюженко).

Цікаві вікторини, конкурси
про книжку та бібліотеку викли�
кали жваву зацікавленість юна�
ків і дівчат і спонукають до
читання, яке має стати культур�
ною звичкою, радісним занят�
тям, що спроможне підняти
духовний рівень молоді.

Н. К.

ЦЕ ЦІКАВО

Коти, що падають, завжди діють однаково.
Спочатку вирівнюється голова, потім спина,
потім ноги, врешті вигинається спина, щоб
пом’якшити приземлення.

Якщо кішка дере меблі, спробуйте додати
цьому місцю запах лимона або апельсина.
Кішки ненавидять ці запахи.

Чим більше ви говорите з котами, тим
більше вони говорять з вами.

Малюнок поверхні носа котів унікальний,
як і відбиток пальця людини.

Жираф, верблюд і кіт – це єдині тварини�
іноходці, при ходьбі у них йдуть спочатку

ліві лапи, а потім праві. Така ходьба ґаран�
тує швидкість, спритність і тишу.

Єгиптяни голили брови, як ознаку трауру,
коли втрачали улюблену кішку.

Котяче вухо повертається на 180 граду�
сів. У кожному вусі у кота 32 мускула, щоб
управляти вухом, вони використовують
дванадцять або більше м’язів.

Скільки років вашій кішці за людськими
мірками? Якщо вашій кішці 3 роки, це від�
повідає людському 21 року. Якщо 8 років,
то по�людськи – 40. Якщо 14, то 70 людських
років.

Середній термін життя домашнього кота
15 років, тоді як для диких – від 3 до 5 років.

Спочатку призначалася для
Королівських військово�повітря�
них сил Великобританії, оскільки
звичайні авторучки протікали
в літаках від зниження атмо�
сферного тиску. Ручки не можуть
писати у відкритому космосі
й у стані невагомості.

Перша партія кулькових ручок
надійшла в продаж у Нью�Йорку
в 1945 р. Черга зібралася така,
що владі довелося виставити кор�

дон із декількох сотень поліцей�
ських. За день було продано 10
тисяч ручок, хоч коштувала но�
винка 12 доларів: стільки отри�
мував американський промисло�
вий робітник за 8 годин праці.

Стрижні кулькових ручок спо�
чатку були зігнуті в гармошку для
збільшення ємності чорнила: вони
мали «подвійну довжину». Однак
потім, щоб здешевити виробництво,
почали робити тонкі, гладкі стрижні.

Практично у всіх європейських
мовах кулькові ручки названі
з використанням слова «кулька»:
«ballpoint pen» – в англійській,
«boligrafo» – в іспанській, «penna
a sfera» – в італійській і «Kugel�
schreiber» – в німецькій. Тільки
в Арґентині ручки називають
«бирами», на честь винахідника
ручки Ласло Біро, який не отри�
мав від свого винаходу ані цента
через те, що він не оформив вчасно
патент, його обкрутили шахраї.
До речі, Біро помер не так давно,
в 1985 році.

ІСТОРІЯ РЕЧЕЙ

ÊÓËÜÊÎÂÀ ÐÓ×ÊÀ

Правління та колектив
ОО ВУТ «Просвіта» імені Тараса
Шевченка висловлюють щире
співчуття Євгенові Михайловичу
Барану, голові Івано�Франків�
ської ОО НСПУ з приводу смерті
його матері МИХАЙЛИНИ
ІВАНІВНИ.

Хай Всевишній дасть сили
рідним перенести біль втрати,
а душу покійної прийме в Цар�
ство небесне.

Хай земля їй буде пухом!

ВТРАТИ


