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ДО ДНЯ ГЕРОЇВКОЛОНКА РЕДАКТОРА ПРЯМА МОВА

Росія хвора русизмом,
хочемо ми того, чи ні.
Хвороба надзвичайно

небезпечна для всього
світу. Ось уже триста років

людство відчуває на собі
пресинґ цієї хвороби.

Джохар ДУДАЄВ

ПРО СПРАВУ ШЕРЕМЕТА
Ряд журналістів прийшли на прес�

конференцію у футболках із написом
«Хто вбив Павла?»

При цьому в будівлю АП не хотіли
пускати журналіста Радіо «Свобода»
Михайла Ткача, що мав на собі таку фут�
болку. Порошенко потім перепросив
за цей інцидент.

«Я бачу футболи «Хто вбив Павла?»,
я також хочу висловитися з цього при�
воду», – сказав Порошенко.

«На жаль, я чекав кращого резуль�
тату. І незадоволений, що досі в нас
немає вбивці, і він не притягнений до
відповідальності», – сказав він.

«Голова Служби безпеки України
доповів мені, що пан Устименко, який
був згаданий у розслідуванні – звільнився
з СБУ у квітні 2014 року разом з 2 тися�
чами працівників СБУ після Революції
гідності», – сказав Президент.

«Якщо ви маєте труднощі з зустріччю
з головою СБУ паном Грицаком, міністром
внутрішніх справ паном Аваковим, гене�
ральним прокурором паном Луценком…
Я гадаю, що ви не маєте труднощів, але
якщо… я запрошую до себе».

Щодо інформаційних записок, які
свідчать ПРО ПРОСЛУХОВУВАННЯ

ÏÐÎ ÙÎ ÃÎÂÎÐÈÂ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
У неділю, 14 травня, Президент Петро Порошенко після майже річної

перерви дав прес3конференцію. Журналісти запитували про справу Павла
Шеремета, війну на Донбасі, фото сина Порошенка з написом «Russia», плівки
Онищенка та інше. Ми зібрали ключові тези.

ЖУРНАЛІСТІВ «УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ»,
Порошенко сказав, що треба «дочека�
тися результатів слідства».

«Скільки разів я зустрічався зі слідчою
групою, – 6 разів. Були і керівник
слідства, і Князєв, тоді ще була Хатія
(Деканоідзе – ред.), були представники
СБУ, був перший заступник генпроку�
рора», – сказав він. 

Порошенко ще раз нагадав, що
запросив іноземців для прозорого роз�
слідування. Він також звернувся до
журналістів.

У свою чергу, журналіст Дмитро Гнап
повідомив, що українські правоохоронні
органи залучали представників ФБР
лише до аналізу вибухового пристрою
на місці події. За словами Гнапа, пред�
ставників ФБР не було залучено до
оперативно�розшукових заходів та аналізу
відео з камер відеоспостереження,
оскільки їх просто не допускали до цього
процесу.

 «Вже після того, як усі важливі докази
на місці події було знищено – через
5 годин після вибуху автівки, у якій пере�
бував Шеремет, поліцейські разом із
комунальними службами помили місце
події», – заявив Гнап.

«Немає більшої любові, ніж як хто
душу свою покладе за ближніх своїх»,
стверджував Господь наш Ісус Христос.

«Розділені кордоном смерти, але
з’єднані зв’язком віри, ідеї і любови – живі
та померлі можуть собі взаємно пома�
гати перед Богом і через Бога…», писав
Степан Бандера.

«На крові поляглих героїв української
визвольної боротьби завжди виростав
героїчний міф, який святим вогнем запа�
лював нових борців до продовження
боротьби за Українську Самостійну
Соборну Державу… Наша непохитність,
єдність, активність і витривалість – це
єдина відповідь ворогові на його підступні
й скрито вбивчі удари, якими він хоче
застрашувати і терором послабити
провідну силу найбільшої поневоленої
ним країни…» (газета «Шлях Перемоги»,
18 жовтня 1959 р.).

Треба твердо нам в бою стояти,
Не лякатися, що впав перший ряд,
Хоч по трупах наперед ступати,
Ні на крок не вертатися взад.
Іван Франко
Роль окремої особистості в історії досі

є однією з найбільш дискусійних проблем
для науковців. Факти з життя багатьох
історичних осіб є яскравим підтверджен�
ням того, що воля та діяльність окремої
людини здатні переломити хід історії. Це
підтверджується як світовою, так і націо�
нальною історією. Одним із найваж�
ливіших періодів в історії українського
народу були козаччина, січове стрілецтво,
вояки ОУН–УПА, національно�визволь�
ний рух XX ст. І, звичайно, зараз нові герої
Небесної сотні й загиблі воїни москов�
сько�української війни. Недаремно
етапи розвитку української національної
звитяги окупанти пов’язували з її про�
відниками, називаючи українців за іме�
нами лідерів «мазепинцями», «петлюрів�
цями», «бандерівцями».

Тому, як колись, так і тепер Кремль
і путінські сатрапи – нащадки монголь�
ської орди намагаються знищити Укра�
їнську державу. Винищити українців
фізично, політично й принизити нашу
національну самоідентичність. Тому
маємо пам’ятати, що головними цілями
всіх українських національно�політичних
лідерів, провідників, отаманів, сотників
та гетьманів – були відновлення Неза�
лежності й усвідомлення народом необ�
хідності власної держави.

Все їхнє життя, талант і праця були
цілком присвячені ідеалам боротьби за
визволення України. І нині як ніколи
актуальною є проблематика визвольного
руху національно�патріотичних сил в
історії України. На тлі теперішньої війни
на сході нашої держави відбувається
переосмислення справжніх ідей та цін�
ностей, формування політичної нації.
І це надзвичайно важливо для сучасного
українського суспільства. Адже виховання
в молодого покоління почуття національ�
ної гідності неможливе без популяризації
героїчних постатей борців за Незалеж�
ність. Це Хмельницький, Сірко, Богун,
Мазепа, Петлюра, Бандера, Конова�
лець, Шухевич і сотні, тисячі як минулих,
так і сучасних загиблих за Батьківщину
героїв України. Вони для нас є дорого�
вказом, прикладом, і шляхом. Вони
справжні лідери, з яких нам слід брати
приклад; навчитися так, як вони, любити
свою Україну.

Андрій ФУШТЕЙ, заступник керівника
ГХР «Клич», просвітянин

ËÞÁÈÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÓ,
ßÊ ÂÎÍÈ…

ЗВІТИ І ВИБОРИ

Відбулася звітно�виборна конферен�
ція Городенківського районного об’єд�
нання ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка.
Звітував громаді голова об’єднання
Орест Юрковський.

На альтернативній основі обрано
нового голову районної «Просвіти». Ним
стала педагог�організатор Городенків�
ської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 Наталія Савчак.
Заступником голови обрано голову села
Котиківка Івана Вережака. Обрано
керівні органи районного об’єднання.

ÃÎÐÎÄÅÍÊ²ÂÑÜÊÀ «ÏÐÎÑÂ²ÒÀ» ÌÀª ÍÎÂÎÃÎ Î×²ËÜÍÈÊÀ
Делеґати конференції подякували

Оресту Юрковському за багаторічну сум�
лінну працю щодо розвитку просвітян�
ського руху на Городенківщині, участь у
розбудові незалежної України. Його наго�
роджено грамотами обласної «Просвіти»,
райдержадміністрації та райради.

У конференції взяв участь і виступив
в. о. голови обласного об’єднання ВУТ «Про�
світа» ім. Т. Шевченка Михайло Січка.

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО,
відповідальний секретар райоб’єднання

ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

(Чит. 2 стор.)

Мене не покидає відчуття ірреальності
того, що відбулось 9 травня у Дніпрі, Запо�
ріжжі та деяких містах півдня і сходу,
зрештою в самому Києві. Ті події ніби
повернули мене у дев’яності роки мину�
лого століття, коли таке відбувалося
в Івано�Франківську, Львові, Тернополі,
інших містах Західної України. Тоді теж
ніби й «наша» міліція стіною охороняла
червоно�багряні походи комуністів, била
й арештовувала рухівців, які намагалися
перешкодити тим антиукраїнським
шабашам.

І здавалося, що по двох десятиліттях,
після Помаранчевої революції і Майдану,
по трьох роках російсько�української
війни подібне вже ніколи не повториться.
Та ба, бацила «русского міра» так глибоко
в’їлась в українське суспільство, що вико�
рінювати її потрібно не очікуванням, коли
вона сама згине, а постійними превен�
тивними профілактичними заходами.
Силовими в тому числі.

Бо вона живуча тим, що її постійно
підживлює Москва, а ще її леліє й обері�
гає п’ята колона, яка, як бачимо, отабори�
лась у парламенті та інших державних
органах. І діє підступно й нахабно.

Той же нардеп із опоблоку пан Вілкул
нібито з благородною метою збирає
в провокативний похід «безсмертний
полк», інспірований Москвою як інстру�
мент «русского міра» і в той же час у його
охороні стають проплачені й кимось зорга�
нізовані тітушки. Поліція ж замість того,
щоб запобігти провокації, стає на бік про�
вокаторів. У Києві ж тих, хто мав намір
перешкодити ході «русского міра», за�
блокували, а хто спробував це зробити
безпосередньо, арештували й побили.
І в першому, і в другому випадках поліція
не стала на захист державності, а про�
явила себе як та ж «беркутня» на Май�
дані, сприяючи реваншу вчорашніх. Та про
це керівництво МВС шле суспільству пере�
можну реляцію про «забезпечення цілко�
витого порядку і спокою в країні». Та ні,
панове владці, якраз державницького
порядку і спокою не забезпечили.

Зрештою, хіба може бути інакше, як
за розстріли, вбивства, катування майда�
нівців донині ніхто не покараний, як
повзуча контрреволюція все сміливіше
піднімає голову. Тому мене не подиву�
вала риторика багатьох лібералів на
деяких телеканалах, мовляв, тітушки ті
ж «активісти» (!). Отакої! Але не догово�
рюють чиї – колишнього ґаранта, затаєних
реґіоналів чи самого Кремля.

Щоправда, керівництво МВС, аби за�
мнути скандал із неадекватними діями
поліції, відсторонило від посад кількох
керівників своїх служб, а ще ідентифіку�
вало й арештувало кількох порушників
порядку, які травмували ветеранів АТО.
Та, як повідомляють Інтернетджерела, їх
тут же відпускають під грошові застави,
які за них вносять «доброчинці». Але
якщо і на цей раз провокаторам усе зійде
з рук, це не лише буде ганьбою для влади,
а й стане реальною загрозою реваншу
колишніх. Правда, Верховна Рада зро�
била якісь кволі кроки для запобігання
можливих інцидентів у майбутньому,
ухвалила рішення про заборону викорис�
тання «колорадових стрічок» у масових
заходах і з загрозою штрафу. Та слабо
віриться, що цього побояться реваншисти,
які так вільно почуваються нині в Україні.
А втім, є надія на розуміння владою тих
загроз, що демонструє нині п’ята колона.
Інакше для чого вона тоді...

Богдан ВІВЧАР

×È ²ÑÍÓª
ÇÀÃÐÎÇÀ ÐÅÂÀÍØÓ

14 травня
у селі Русів Сня�
тинського ра�
йону на батьків�
щині видатного
п и с ь м е н н и к а
Василя Стефа�
ника відбулися
урочистості з
нагоди відзна�
чення 146�ої
річниці нове�
ліста.

У святкуванні
взяли участь за�
ступник голови

облдержадміністрації Ігор Пасічняк, пер�
ший заступник голови обласної ради
Василь Гладій, начальник управління
культури облдержадміністрації Володи�
мир Федорак, голова обласної органі�
зації НСПУ Євген Баран, голова райдерж�
адміністрації Богдан Свіщовський, голова
райради Іван Угрин, мешканці села Русів.
Присутні взяли участь у поминальній
панахиді.

Окрім того, трьом переможцям премії
імені Василя Стефаника в галузі літера�
тури, мистецтва, архітектури та журна�
лістики, яка є найвищою в області, урод�
женцям Снятинщини, вручили почесні
відзнаки.

За словами Ігоря Пасічняка, премія
імені Василя Стефаника демонструє
визнання багаторічної праці письмен�
ників на літературній ниві, відзначає твори,
які стають духовними набутками україн�
ського народу, утверджують високі гума�
ністичні ідеали, збагачують історичну
пам’ять народу, його національну свідо�
мість і самобутність, спрямовані на дер�
жавотворення і демократизацію україн�
ського суспільства.

Премії вручили просвітянам Дмитрові
Захаруку за книжки «Осінні проліски» та
«75. Вибране до ювілею», Мирославу По�
падюку за з бірку поезій «Зоряна паморозь»
і теж уродженцю Покуття Яремі Гояну за
книжку «Воскресіння Сонця».

Нагадаємо, що премію здобув також
Мирослав Габорак за працю «Назви гір і по�
лонин Івано�Франківщини (Етимологічний
словник�довідник) (українознавство)».

ЗНАЙ НАШИХ!

ÏÐÅÌ²ß ³ì. Â. ÑÒÅÔÀÍÈÊÀ – ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÀÌ

Я. Гоян, Д. Захарук,
М. Попадюк

Я. Гоян, Д. Захарук,
М. Попадюк
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АНОНС

ЗА МАЙБУТНЄ

ПАМ’ЯТЬ

представники Меджлісу кримських
татар. Щойно вони завершать свою
роботу, буде можливість про це поінфор�
мувати», – зауважив Порошенко.

ПРО ГРОМАДЯНСТВО АРТЕМЕНКА
ТА ІНШИХ ЧИНОВНИКІВ
Порошенко підтвердив, що підписав

указ про позбавлення громадянства
сотень осіб.

«Я буду діяти в межах компетенції
і Конституції і свого конституційного
права припинення українського грома�
дянства, у першу чергу, міністрів, депу�
татів і високопосадовців», – додав Поро�
шенко. 

Щодо позбавлення громадянства
нардепа Андрія Артеменка, він сказав,
що ініціювала це питання Генеральна
прокуратура.

ПРО НОВОГО ГОЛОВУ НБУ
Порошенко заявив, що новий голова

Національного банку України може
бути призначений ще до літніх канікул
парламенту.

«Я маю декілька кандидатів, але без
того, щоб я їх не обговорив з представ�
никами Верховної Ради, я вважаю буде
некоректно оприлюднювати їхні пріз�
вища. Але я виходжу з критерію про�
фесіоналізму та патріотизму. Впевнений,
що в Україні достатньо таких кандидатів»,
– сказав Президент.

ПРО ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ
ЗАВОД
«Уряд не допустить банкрутства.

В тому числі переговори та судові
процеси і за межами країни. Єдиний
вихід із цієї ситуації, і це стосується не
лише ОПЗ, – є приватизація. Привати�
зація – як ліквідація потенційного дже�
рела корупції», – зазначив він.

ПРО ЄВРОБАЧЕННЯ І ПРАНКЕРА,
ЯКИЙ ЗНЯВ ШТАНИ НА СЦЕНІ
«Завжди знайдеться хтось, хто виско�

чить і продемонструє, вважаючи, що це
є свобода. Десятки тисяч людей, вклю�
чаючи волонтерів, зробили надзусилля,
щоб не просто зробити це свято, а пока�
зати Україну світові, і тут вилазить одна,
вибачте на слові, дупа, яка гадає, що це
саме те, що світ має бачити з України.
Я цим випадком дуже розчарований», –
додав він.

ПРО ПУТІНА І МІНСЬК
«Ми не можемо досягти миру тільки

через те, що Путін не хоче виконувати
Мінські угоди. Вони дозволяють йти до
суду й притягувати злочинця до суду».

«Знаєте, чим наша ситуація відріз�
няється від Осетії, від Придністров’я,
від Сирії – під Мінськими угодами
є підпис Путіна. Це дає можливість
притягти Росію і Путіна до відповідаль�
ності».

ПРО ДРУГИЙ СТРОК
ПРЕЗИДЕНТСТВА
«...Гадаю, на сьогоднішній день за�

рано говорити про склад кандидатів
у президенти. Ще є два роки президент�
ських повноважень. Є ще багато чого,
що треба зробити.... У вересні у своїй
доповіді у Верховній Раді я представлю
своє бачення розвитку країни на цей та
наступний роки», – сазав Порошенко.

ПРО АТО І ОБМІН
«Жодної примусової евакуації (з зони

АТО – ред.) не буде. Лише добровільно»,
– наголосив Порошенко.

«Якщо ми тікаємо від обстрілів, то
дальність обстрілів, які мають на озбро�
єнні російські війська, на сьогоднішній
день, то в систем залпового вогню пере�
вищують 130 і 140 кілометрів (СЗВ
«Торнадо»). Куди ж евакуювати? Я вважаю,
ми маємо діяти з точністю до навпаки:
зупинити вогонь».

За його словами, всі верифіковані
засуджені чи підозрювані в Україні особи,
які фігурують у списках бойовиків на
звільнення, відмовилися повертатися на
окуповану частину Донбасу. Щодо україн�
ських заручників, то Росія виявляє кар�
динальне небажання звільняти їх, незва�
жаючи на чіткі зобов’язання, які Росія
взяла на себе в Мінських угодах, заявив
Порошенко.

ПРО ПРИБУТКИ СВОГО БАНКУ
Порошенко пояснив, як його банк

збільшив прибуток на 278 відсотків.
«Чому так сталося, я також поціка�

вився. Тому що минулого року під час
перевірки Національним банком, а тут всі
були рівні, були нараховані резерви, і банк
спрямував прибуток на формування
резервів, виконуючи вимоги НБУ. Зараз,
коли резерви сформовані, він показав
прибуток».

ПРО СВОБОДУ СЛОВА
І ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
«Такий рівень свободи, який є зараз,

в тому числі щодо громадянського сус�
пільства, є безпрецедентним. Ніколи за
всю історію Україна не мала такого рівня
свободи і щодо журналістів, і щодо
громадянського суспільства», – заявив
Порошенко.

Він зазначив, що СБУ зараз має над�
звичайні завдання у зв’язку з гібридною
війною, що веде Росія проти України.

ПРО ПЛІВКИ ОНИЩЕНКА
Президент вважає, що якщо депутат

Олександр Онищенко має компромету�
ючі записи, він має надати їх слідству
й суду.

Самі плівки Президент не чув.
«Якщо є будь�що повідомити в пана

Онищенка, він мав прийти до слідчих
органів, прийти до суду – дати пояснення
і в суді захищатися. Якщо він має щось
додатково передати до слідчих органів,
як він казав – до НАБУ, прокуратури, аме�
риканців чи будь�кого іншого, – я вважаю,
що це абсолютно правильний шлях».

ПРО БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ІЗ ЄС
«Безвіз» – це подолання наслідків

Переяславської ради. Це ще глибше
залучення України до спільного євро�
пейського цивілізаційного простору».

«Тепер хіба що божевільні можуть вва�
жати Україну частиною «русского міра».

Порошенко зацитував Миколу Хвильо�
вого: «Геть від Москви, дайош Європу».

Мешканці окупованої частини Дон�
басу зможуть відчути переваги безвізу,
«коли Крим і Донбас будуть повернені
Україні. Зараз цими перевагами зможуть
користуватися тимчасово переміщені
особи після проведення відповідної
процедури».

ПРО ТРАМПА І США
Порошенко мав декілька телефонних

розмов із президентом Трампом. 
«Дуже блискучих. Розмовляв із віце�

президентом Пенсом. Я мав дуже
детальну розмову з держсекретарем
Тіллерсоном. Ми достатньо ефективно
співпрацюємо з конґресом», – сказав
Президент.

Сполучені Штати Америки обіцяють
призначити особу, відповідальну за
співпрацю з Україною.

ПРО СКАНДАЛЬНУ ФУТБОЛКУ СИНА
З НАПИСОМ «RUSSIA»
«Це фотокартка з private «Instagram»,

вона стосується ночі на Хеловін – і це
був вертеп. Вертепна природа: хтось
малювався чортом, хтось одягнув цю
футболку...», – наголосив Порошенко.

«Я розцінюю – навіть у вертепі, навіть
на Хеловін – таку поведінку абсолютно
неприйнятною. З цього приводу в мене
була розмова з моїм 15�річним сином.
Я вас запевняю, я знайшов правильні
слова для того, щоб він усе зрозумів», –
заявив Президент.

ПРО ПРОГРАМУ ДРУЖИНИ
НА КАНАЛІ АХМЕТОВА
«У нас дуже демократичні стосунки

в родині. Вона (Марина – ред.) веде
активну громадську діяльність і щодо
того, що вона збирається знімати цикл
передач, не політичних абсолютно, вона
зі мною не радилась. Я подивився анонс
– мені сподобалось», – сказав він. 

ПРО США
І НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ
Порошенко наголосив, що Україна

підтвердила свою зацікавленість у про�
довженні Нормандського формату. За
його словами, США у ньому «залучені
й будуть залучені».

Він зазначив, що єдиною країною, яка
відмовляється виконувати свої між�
народні обов’язки, є Росія.

ПРО СУЩЕНКА
І РОЗМОВУ З ПУТІНИМ
Порошенко просив Путіна звільнити

українських політв’язнів, зокрема журна�
ліста Романа Сущенка.

«Моя остання телефонна розмова
з Путіним стосувалася тільки заручників,
у тому числі, ми обговорили моє прохання
негайно звільнити Сущенка з російської
в’язниці», – сказав глава держави.

За його словами, наслідком цих
переговорів була організація зустрічі
Романа з родиною.

ПРО КРИМСЬКОТАТАРСЬКУ
АВТОНОМІЮ
«Я готовий внести декілька змін до

Конституції, у тому числі щодо кримсько�
татарської автономії. Яким буде формат
цієї автономії – мені мають запропону�
вати члени комісії, у якій беруть участь

ПРЯМА МОВА

ÏÐÎ ÙÎ ÃÎÂÎÐÈÂ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
21 травня 2017 року відбудеться

ІV велопробіг «Дорогами пам’яті», при�
свячений пам’яті жертв тоталітарних
окупаційних режимів у Західній Україні.
Задум проведення велопробігу виник
9 травня 2013 року під час перепоховання
623 останків жертв НКВС, знайдених під
час розкопок біля с. Пшеничники Тисме�
ницького р�ну. Суть ідеї полягала в тому,
щоб з’єднати велопробігом місця масо�
вих розстрілів українських патріотів, які
боролись проти окупаційних тоталітарних
режимів у буремному ХХ столітті.

Маршрут велопробігу складається
з 12 етапів, що пов’яжуть між собою
основні місця жертовно�героїчної історії
нашого краю: МК «Дем’янів Лаз» – па�
м’ятник учасникам національно�визволь�
них змагань біля АС № 2 – вул. Княгинин
(монумент борцям за волю України;
могила члена ОУН, вояка дивізії «Гали�

ØËßÕÀÌÈ ÑÏÐÎÒÈÂÓ ÌÎÑÊÂ²
чина» Богдана Ясінського, пам’ятний
знак на місці загибелі в бою з енкаведис�
тами трьох патріотів у квітні 1949 року) –
вул. Страчених націоналістів (пам’ятник
членам ОУН, розстріляним нацистами в
1943 році) – вул. І. Франка (приміщення
ЗШ № 5) – вул. Є. Коновальця (СІЗО) –
вул. Є. Коновальця (постамент Є. Коно�
вальцю) – Меморіальний сквер – м. Тис�
мениця (центр) – урочище Городище –
могила 623 жертв НКВС, знищених біля
с. Пшеничники Тисменицького р�ну –
м. Івано�Франківськ, вул. С. Бандери
(пам’ятник С. Бандері).

До Тисмениці велопробіг прибуде
приблизно о 14.30. Організатори запро�
шують патріотичну молодь району при�
єднатися до велопробігу.

Михайло ФРЕЇК,
завідувач МК «Дем’янів Лаз»

Поблизу села Воронів Рогатинського
району знаходиться історичне місце –
Осова поляна, де у 1944 році табору�
вала сотня «Орли» та неодноразово бував
командувач УПА Роман Шухевич.

Акцію впорядкування місць бойової
слави УПА влаштували з нагоди Дня
Героїв, який відзначають 23 травня.

Толоку на місці постою сотень УПА
Осова поляна провели активісти Україн�
ської добровольчої армії та небайдужі
прикарпатці.

«Тут неодноразово бував Роман Шухе�
вич, і це місце святе для нас, воно має
свою військову традицію і несе дух неско�
рених воїнів. І воно має стати місцем
паломництва, особливо для молоді», –
розповів керівник прикарпатського від�
ділення штабу Яроша Василь Абрамів.

Ще на початку 1990�их років мешканці
довколишніх сіл відтворили таборові
споруди УПА, збудували меморіальні
каплиці, встановили пам’ятні хрести.
Відтоді щороку на цьому місці проводять
свої табори активісти молодіжних патріо�
тичних організацій Прикарпаття.

Активісти також впорядкувати сим�
волічну могилу, відремонтували дахи
й протопили у бункерах.

Довідково: Між селами Воронів
та Мельна на Рогатинщині у 1943–1944
роках проводили свої вишколи повстан�
ська сотня «Бурлаки», відділ окремого
призначення «Сіроманці», а також інші
відділи УПА.

Поруч – Осова поляна, де таборувала
сотня «Орли». 16 грудня 1944 року з Зо�
лотої поляни сотня «Сіроманців» визво�
лила 40 в’язнів у районному центрі Нові
Стрілища. У цьому бою загинув коман�
дир відділу – сотенний Яструб, вихідець
із Полтавщини Дмитро Карпенко. Він
похований на хуторі Кам’янка, недалеко
від Золотої поляни. Неодноразово на
Золотій поляні бував Головний командир
УПА Роман Шухевич із інспекцією стану
бойових відділів УПА.

АКЦІЇ

Ó ÒÀÁÎÐ² ÓÏÀÓ ÒÀÁÎÐ² ÓÏÀ
У с. Бортники, що у Тлумацькому ра�

йоні, урочисто вшанували пам’ять полег�
лих у Другій світовій війні 1939–1945 рр.

Після богослужіння громада на чолі зі
священиками прийшла до пам’ятника
Невідомому солдату, що у центрі села,
де духовні отці Василь Гаморак та отець�
декан Петро Третяк відправили панахиду
за душами убієнних, закатованих, пропалих
безвісти у роки того страшного лихоліття.

Отець Василь Гаморак закликав усіх
до молитви за мир на сході України.
В. о. старости Галина Слободян наголо�
сила, що українці у ці дні вшановують
пам’ять тих, хто віддав свою юність,
молодість, своє життя за волю і мирне
небо над рідною землею...

Після поминальної панахиди бортників�
чани зібралися у Народному домі, де відбу�
лись урочистості, присвячені Дню прими�
рення і вшанування пам’яті загиблих. Про�
граму урочистостей «На журавлиних кри�
лах пам’яті» підготував директор Народ�
ного дому Володимир Слободян.

Звучали поезії про далекі воєнні роки,
про сльози матерів, які не дочекались
своїх синів�солдатів... У виконанні во�
кального гурту «Берегиня» звучали пісні
«Степом, степом», «А льон цвіте синьо,
синьо», «Журавка», «Тумани» та інші...
Пісні воєнної тематики повертали одно�
сельців у спогади зі сльозами на очах,
адже бортниківчани свято шанують
пам’ять про солдатів, які у роки Другої
світової війни виборювали мир...

Оксана ВАТИЛІВ, просвітянка,
с. Бортники Тлумацького району

ÍÀ ÆÓÐÀÂËÈÍÈÕ
ÊÐÈËÀÕ...

Учасниця маршу, франківчанка Ілона
говорить, що має двох дітей і дякує Богові
за них. «Діти – це щастя, подароване нам
Богом. Немає нічого кращого за це. Дітей
багато не буває», – розповіла вона.

Колона учасників маршу зібралась біля
драмтеатру і пройшла за маршрутом:
Незалежності – Вічевий майдан – Архі�
катедральний собор до площі Ринок.

Люди несли ікону Матері Божої, дере�
в’яну вервицю й плакати з гаслами проти
абортів і за збереження традиційних
сімейних цінностей.

На площі Ринок учасники маршу влилися
у народне віче і концерт до Дня Матері.

ÏÎÕ²Ä ÇÀ Ñ²ÌÅÉÍ² Ö²ÍÍÎÑÒ²:
ФРАНКІВЦІ ПРОЙШЛИ МІСТОМ

НА ЗАХИСТ СІМ’Ї І ПРОТИ АБОРТІВ
Кількасот мешканців Івано�Франків�

ська в День Матері пройшли обласним
центром «на захист життя і сім’ї».

Мирослав Возняк, представник гро�
мадської організації «Івано�Франківський
християнський рух за життя», наголосив:
«У нас кількість населення катастрофічно
зменшується. За офіційною статистикою,
в Україні 7 млн. дітей, тоді як на початку
незалежності було 14 мільйонів. Треба
захистити українську сім’ю».

Комуністи Івано�Франківщини про�
вели зустріч на старому міському кла�
довищі, що по вулиці Київській. Вони
поклали квіти до меморіалів полеглим
бійцям Радянської армії, а представники
Московського патріархату відправили
поминальну панахиду.

«Багато хто, як у справжній тоталітарній
державі, пошепки вітає зі святом… Але
опинившись в оточенні тих, хто з гордістю
відзначає цей день, люди сміливо діляться
думками й спогадами, співають і бажають,
щоб цей день знову був по�справжньому
святковим», – йдеться на сайті забороне�
ної з липня 2015�го КПУ.

Також зазначається, що «в Коломиї
комуністи і ветерани зустріли це світле
свято квітами й піснями років війни».

АГІЙ!

ÑÂßÒÎ ÍÀ ÊËÀÄÎÂÈÙ²

АКЦІЇ

Урочистості біля пам’ятника
Невідомому солдату у Бортниках

Урочистості біля пам’ятника
Невідомому солдату у Бортниках
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ДО ПЕРВНІВ

списки мешканців, що проживали там
понад сто років тому.

ЩО ВДАЛОСЯ ДОСЛІДИТИ
На сьогодні уже зібрано та проіндек�

совано інформацію про понад 1,8 млн.
українців. Є їхні прізвища, імена, по бать�
кові, також є інформація про дату народ�
ження або смерті, відповідні населені
пункти, часом інша додаткова інформа�
ція. Зокрема, з Львівщини й Тернопіль�
щини сумарно проіндексовано інформа�
цію про 120 тис. осіб.

«В Україні існують правові проблеми
з публікацією сканів метрик, тому відкрита
база буде містити лише проіндексовані
прізвища та імена зазначених у докумен�
тах осіб», – уточнює Гошовський.

Дослідники зібрали й проіндексували
інформацію не лише з метричних книг,
але й чималої кількості інших джерел.
Зараз триває робота з індексації списків
втрат вояків Австро�Угорщини – усі особи,
народжені в Галичині, Буковині та Закар�
патті потрапляють у базу. Таких даних є
уже 9 тис. осіб, і ця робота триватиме
ще декілька місяців.

Опрацювавши інформацію з «воєвод�
ських вісників», у яких місцеві адміністрації
публікували списки мешканців, вдалося
зібрати відомості про мешканців Львів�
щини, Тернопільщини, Івано�Франків�
щини, Волині, Рівненщини за період
1920�их років. Це джерело дозволило
сформувати списки ще на понад 10 тисяч
осіб. У базу даних увійшла також інформа�
ція про українців, які брали участь у націо�
нально�визвольних змагання тощо.

ÍÀØÎÌÓ ÐÎÄÓ ÍÅÌÀ ÏÅÐÅÂÎÄÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÖßÌ Â²ÄÊÐÈÞÒÜ ÁÀÇÓ ÄÀÍÈÕ ÄËß ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ ÐÎÄÎÂÎÄÓ

У червні у вільному доступі запра3
цює онлайн3база даних про два міль3
йони мешканців України, народжених
у період 1650–1920 років.

Про роботу над проектом та перс3
пективи його розвитку розповів його
керівник Ігор Гошовський.

РОДИННЕ ДЕРЕВО
З ДВОХ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ
За чотири роки дослідники зібрали,

систематизували й проіндексували
інформацію про 1 878 945 осіб з усіх реґіо�
нів України: більше з західної та цент�
ральної, але й зі сходу. Основний масив
даних зібраний про людей, які жили
у другій половині XIX – на початку XX сто�
ліття.

Ігор Гошовський розповів, що десять
років тому (він за освітою історик) захо�
пився дослідженням власної генеалогії.

«Я звертався за інформацією до різних
архівів. Цей процес тривав п’ять�шість
років. Мені вдалося дослідити чотири
гілки роду по 10–12 поколінь. Безпе�
рервні ланки сягнули початку XVIII сто�
ліття. Якщо враховувати осіб із бічних
ланок (двоюрідних, троюрідних і далі), то
загалом знаю імена та прізвища близько
двох тисяч людей», – розповів він.

За словами Гошовського, документи,
до яких він звертався, під впливом часу
просто розсипаються. Не раз закрадався
сумнів, чи хтось ще зможе що�небудь
у них прочитати. Так і зародилася ідея
їх оцифровувати й індексувати вказані у
документах імена та прізвища в базу.

ОЦИФРУВАННЯ ДЛЯ ПАМ’ЯТІ
За кордоном давно існує практика

оцифрування та індексування архівних
документів для збору та систематизації
інформації про людей, які жили на цій
землі раніше. Такі бази даних є у багатьох
країнах Європи, зокрема, у сусідній
Польщі. Вони налічують інформацію про
мільйони людей.

В Україні держава не фінансує цей
напрямок досліджень. Гошовський є
керівником невеликої IT�компанії «Runsite»,
тому власним коштом і ресурсами органі�
зував невелику команду, що працює над
формуванням бази та сайту, яка запра�
цює онлайн у травні.

Керівник проекту уточнив, що база
даних буде корисною, у першу чергу, тим,
хто збирає інформацію про свій рід.
Це дасть змогу довідатися про давніх
родичів у режимі реального часу, без
потреби самостійно їхати в той чи інший
архів, який розташований в іншій області
або на території сусідньої держави.

Отримавши інформацію із бази даних,
людина зможе, до прикладу, за допомо�
гою спеціальних онлайн�платформ сфор�
мувати своє родове дерево. Однак, якщо
йдеться про іншу практичну мету, наприк�
лад, збір документів для отримання «кар�
ти поляка», то база допоможе лише пере�
вірити родові зв’язки, довідатися про місце
народження, життя чи смерті родича, а
відтак правильно вибрати архіви, до яких
варто звертатися за документами.

Вочевидь, буде корисною ця база і для
професійних істориків, адже по сотнях
населених пунктів будуть сформовані

Окремий напрям – індексація списків
виборців до Сейму 1920–1930�их років.
Наразі робота ведеться з документами
по Волинському воєводству, але у перс�
пективі також інші реґіони України, що
входили на той час до складу Польщі.

Джерелом інформації про мешкан�
ців Галичини, Буковини, центральної
та східної України є так звані адресні та
пам’ятні книги губерній і міст. Частково
опрацьована інформація по Полтавській,
Подільській, Волинській губерніях. Якщо
говорити про міста, то це списки меш�
канців Львова, Чернівців, Миколаєва,
Полтави тощо.

РОДОВІД УКРАЇНЦІВ
Ігор Гошовський вважає, що є достат�

ньо архівних джерел, щоб генеалогічна
база даних про мешканців України роз�
ширити до 5–6 млн. осіб.

«Щоб зібрати інформацію про 2 млн.
людей, нам знадобилося чотири роки.
Хочеться, щоб надалі база наповнюва�
лася значно активніше й інформацію про
чергових кілька мільйонів осіб вдалося
викласти значно швидше, а не чекати
знову стільки років. Для цього ми хочемо
залучити додаткових працівників і збіль�
шити темпи роботи. При цьому хочемо,
щоб доступ до бази був безкоштовним»,
– зазначив керівник проекту.

За його словами, для цього проект
потребує фінансової підтримки.

«Ми запустили промосайт www.pra.in.ua,
призначений для збору коштів на реалі�
зацію проекту і залучення додаткових
працівників для збільшення темпів індек�
сації. Навіть по 50 грн., але з широкого
кола – це вже буде щось. Підтримати
проект можна зараз, або ж дочекатись
червня, коли він почне працювати», –
сказав він.

ЖИТТЯ ОСЕРЕДКІВ ФЛЕШМОБ СВІЧА

«Обмін досвідом патріотичного виховання
в час визвольної війни на Донбасі» – конферен�
ція на таку тему відбулася у Калуші. В ній взяли
участь педагоги шкіл міста і району, дошкіль�
них закладів, коледжів, ВПТУ, Верхнянської ОТГ,
просвітяни, учасники нинішньої визвольної
війни. Хвилиною мовчання присутні вшанували
пам’ять Героїв Небесної сотні й АТО.

Голова Калуської «Просвіти» Ігор Котик
повідомив, що боротьба за Україну триває.
На жаль, не всі це усвідомлюють і цим пере�
ймаються. Навіть на Калущині ще є чимало
юнаків, які ухиляються від призову.

Один із учасників АТО Тарас Кушлик, висту�
паючи на конференції, наголосив, що з ран�
нього дитинства у сім’ї мають прищеплювати
любов до нашої армії, України, довкілля. Про�
мовці розповіли, як учні морально і матері�
ально допомагають учасникам АТО, збира�
ючи продукти, одяг, взуття, пишучи листи,
листівки, творячи малюнки. Возив їх на схід
священик Мороз, який був там капеланом.
Транспортом забезпечував підприємець Іван
Войтановський. А Іван Філіпович, волонтер
і семінарист Володимир Ребега возили
дарунки Верхнянської ОТГ.

І. Котик нагадав про роль «Просвіти» у патріо�
тичному розвитку, яка виховала січових стріль�
ців, зокрема Євгена Коновальця, Степана Бан�
деру, Романа Шухевича, вояків УПА, а в часи
Незалежності 1989 року привела до Верховної
Ради депутатів�патріотів, які ухвалили Акт про
Незалежність України. Він наголосив на важли�
вості інформаційного забезпечення нашої
боротьби за волю, потрібності патріотичних
газет, як «Галицька Просвіта», «Слово Просвіти»,
радіопередач на українському радіо.

Конференція ухвалила рішення про належне
відзначення 75�річчя УПА, моральну і мате�
ріальну підтримку її вояків, догляд за могилами
полеглих. Важливо записувати спомини учас�
ників визвольних змагань, твори про них,
видавати книжки, прищеплювати любов до
армії, морально і матеріально підтримувати
героїв АТО та їхні сім’ї. У справі виховання
варто використати патріотичну пресу, як то
«Галицька Просвіта», «Слово Просвіти», «Не�
зборима нація», використовувати матеріали
місцевих газет, які потрібно передплачувати.
Важливо й розбудовувати Україну, захищати
довкілля, очищаючи річки, потічки, озера,
ліси, ставки, поля від засмічення. А ще краще
самим не забруднювати навколишнє середо�
вище. Дбаючи про свою історію, записувати
фольклор, зокрема повстанські, інші патріо�
тичні пісні, поки живі їхні носії. Видавати книжки,
як це зробили декілька шкіл Калущини. Кожна
просвітянська справа має бути спрямована
на утвердження України.

Василь ПАРАЩИН, просвітянин

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß
Â ÊÀËÓØ²

ÔÐÀÍÊÎ ÎÁ’ªÄÍÓª

Де Бог кличе – я щасливий.
о. Василь Поточняк

В обласній бібліотеці для юнацтва від�
булася зустріч, присвячена світлій пам’яті
о. Василя Поточняка, «Апостол трудових
міґрантів».

«Горіла свіча пам’яті», полум’ям якої зігрі�
валися серця учнів і вихователів Івано�Фран�
ківського академічного ліцею.

Настали часи у нашій країні, коли батько,
матір полишають свої домівки і поспішають
у далекі краї у пошуках заробітку та кращої
долі. Чи завжди ця подорож є солодкою?
Чужа земля, чужа мова, важка робота, сум і
біль у серці за родиною, за дітьми… Десь там
далеко на чужині еміґранти єднаються лю�
бов’ю до батьківщини, до рідної мови… смут�
ком, болем сердець… любов’ю до Бога.
Таким апостолом, який єднав українців на
чужині, у далекій Італії, був отець Василь По�
точняк. До нього йшли за порадою і розра�
дою, за підтримкою і благословенням.

На зустріч до бібліотеки завітали о. Ігор
Пелехатий; журналіст Ігор Лазоришин,
співзасновник спільноти колишніх заробіт�
чан «Пієта»; Оксана Пронюк, Ольга Шклях –
співзасновники спільноти колишніх заробіт�
чан «Пієта»; вихователь Ірина Купчак. Вони
ознайомили молодих зі світлою постаттю
о. Василя Поточняка – визначного священика,
першого національного координатора душ�
пастирства для українців в Італії, його жит�
тям і діяльністю, його палкою любов’ю та
відданістю народові та Церкві. Теплі, щирі
спомини звучали про людину, яка відійшла
у вічність, та залишила у людських серцях
теплий спомин, ніжний слід своєї душі й
слово. Слово, що йшло від Бога.

Отець Василь Поточняк об’єднував людей
Христовою любов’ю, вірою. А учасники семі�
нарійного гурту «Еффата» Івано�Франків�
ської духовної семінарії ім. Св. Йосафата по�
дарували присутнім духовні пісні серця і душі,
які додали сили та наснаги, віри й надії у подо�
ланні щоденних клопотів та проблем.

Доповненням до спогадів став відео�
сюжет із Міжнародної десятиденної пішої
прощі родин міґрантів із Самбора до Зарва�
ниці. Бібліотекар, керівник молодіжного
клубу духовного спілкування «Вервиця»
Тамара Цісельська презентувала книжкову
виставку «Молюсь, благаю і дякую…», при�
свячену світлій пам’яті о. Василя Поточ�
няка, статті з книжок і періодичних видань
якої висвітлюють земне паломництво правед�
ного чоловіка, ревного священика УГКЦ, справ�
жнього патріота й громадянина України.

Завершився захід спільною молитвою.
Н. К.

З ініціативи студентів і викладачів
Коломийського навчально�наукового
інституту коломияни долучились
до проведення акції «Національні
читання. Франко об’єднує» в рамках
Міжнародного мистецького фести�
валю «Карпатський простір».

У Коломиї створили чотири локації
під відкритим небом: Коломийська
міська ратуша, пам’ятник Іванові
Франку, МПК «Народний дім», Коло�
мийський медичний коледж імені
Івана Франка.

Поетичний образ України Іван
Франко проніс крізь усе життя. Укра�
їна – високе світило поетичних світів
Франка. Своєю творчістю й багато�
гранною літературною і громадською
діяльністю він створив цілу епоху
в історії української культури. Тита�
нічна праця Франка як перекладача
й популяризатора творів світової
літератури відіграла велику роль
у розвитку української літератури.

«Доки будете жити в громадськім
порядку, дружно держатися купи,
незламно стояти всі за одного, а один
за всіх, доти ніяка ворожа сила не
побідить вас... Подивись на цей лан�
цюг. Се народ наш. Кожне кільце – це
одна громада. Як тільки одне вог�
ниво трісне, весь ланцюг розпа�
деться, так упадок нашої громади –
раною для всього народу», – зачитала
уривок з історичної повісті Івана Франка
«Захар Беркут» викладач кафедри
філології Коломийського навчально�
наукового інституту Ольга Гловацька,
звернувши увагу на єдність україн�
ського народу. Голова Коломийської
міськрайонної організації «Просвіта»
Василь Глаголюк наголосив на акту�
альності творів Івана Франка.

Слід зазначити, що в акції взяли
участь студенти й викладачі Коломий�
ського навчально�наукового інституту
(організатор – Галина Волощук), Коло�
мийського педагогічного коледжу
Івано�Франківської обласної ради
(організатор – Марія Чехович), Коло�
мийського медичного коледжу імені
Івана Франка (організатор – Роман
Куничич), представники Коломийської

міськрайонної організації «Просвіта»
(керівник – Василь Глаголюк), учасники
народного театру поезії «Орфей» (ке�
рівник – Оксана Гаращук), народного
драматичного театру ім. В. Симчича
(керівник – Ольга Курчій), спілки літе�
раторів «Суцвіття» (керівник – Зеновій
Винничук), бібліотекарі Коломийського
навчально�наукового інституту (Галина
Гнатюк) та Коломийської центральної
районної бібліотеки (Уляна Середюк),
священики Коломийсько�Чернівецької
єпархії УГКЦ – Володимир Гуменюк
та Юрій Атаманюк. Також послухати
геніальне слово Франка у прочитанні
молоді прийшли вчителі та учні Коло�
мийської гімназії ім. М. Грушевського,
Коломийської СШ І–ІІІ ст. № 1 ім. В. Сте�
фаника та Коломийського НВК № 9
«Школа – природничо�математичний
ліцей», а працівники Коломийської
міської бібліотеки № 1 для дорослих
представили біля пам’ятника книжкову
виставку «Письменство Франка».

Коломияни продемонстрували
єдність, читаючи синхронно твори
Франка біля чотирьох пам’ятних знаків,
де не так давно не тільки ходив коло�
мийськими стежками, але й творив
шедевральні твори Іван Франко. Від�
повідаючи на виклики національного
сумління, сформульовані пророчим
генієм, пам’ятаймо заклик: «Все, що
йде поза рами нації, се або фарисей�
ство людей, що інтернаціональними
ідеями раді би прикрити свої змагання
за панування одної нації над другою, або
хоробливий сентименталізм фантас�
тів, що раді би широкими «вселюд�
ськими» фразами прикривати своє ду�
ховне відчуження від рідної нації».

Генеральний директор, художній
керівник Національної оперети, ініці�
атор проведення Міжнародного
мистецького фестивалю «Карпат�
ський простір» Богдан Струтинський
висловив подяку коломиянам за під�
тримку флешмобу «Національні чи�
тання. Франко об’єднує».

Галина ВОЛОЩУК, кандидат
філологічних наук, викладач кафедри
філології Коломийського навчально-

наукового інституту, просвітянка

ÀÏÎÑÒÎË ÒÐÓÄÎÂÈÕ Ì²ÃÐÀÍÒ²Â
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ЗНАЙ НАШИХ!

НЕЗАБУТНІ

ВШАНУВАННЯ

Ð²ÄÍÀ ÌÀÒÈ ÌÎß...

ÂÀØ ÓËÞÁËÅÍÈÉ Ê²Ò

ВИСТАВКИ

ЦЕ ЦІКАВО

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

З РОСИ І ВОДИ!..

ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!
Просвітяни Калущини вітають з поваж�

ним ювілеєм найактивнішу просвітянку,
засновницю і керівницю гурту «Добровля�
ночка», голову просвітянського осередку

Марію ВАСИЛІВ3БУЛАВІНЕЦЬ,
нагороджену медаллю «Будівничий

України».
Хай це справді щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Хай роки йдуть, а чоло не сивіє,
Правнуки ростуть, душа молодіє.
Хай серце не знає смутку й розлуки,
Хай радість приносять до хати
І правнуки, й онуки.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем і теплом,
Веселим співом, легким кроком,
Хай доля сповниться добром!
Щасливого Вам здорового, патріотич�

ного просвітянського довголіття.
Многая Вам літ!

* * *
Колектив обласної «Просвіти» щиро

вітає з днем народження
Ольгу БОЙЧУК3БРЕСЛАВСЬКУ,

просвітянку, поетесу.
Сердечно вітаємо і щиро бажаємо здо�

ров’я, тепла, любові, добробуту. Хай творча
нива буде безконечною і плідною, доля
приносить тільки ласки й приємні сюр�
призи, а життя буде сповнене радістю.

Многих Господом благословенних літ.
З роси і води!..

ночі, хвилювання в очікуванні звістки від
своїх кровинок...»

Степан Васильович розповів про свою
маму, про її душевні страждання за дітей,
яких доля повела нелегкими дорогами
життя. Він закликав пам’ятати тих, які
відійшли у засвіти і шанувати, віддавати
все, що можемо, живим матерям. І маємо
повсякчас славити українську матір.

А про Матінку Божу «Аве Марія» заспі�
вала солістка ансамблю «Квіти ромену»
НД «Просвіта» Людмила Булієнко. Співав
пісні про маму на слова Віри Багірової
і Ярослава Ткачівського композитор –
Ярослав Пастернак. Він – автор одинад�
цяти музичних збірок. Разом із дружиною
Марією виростили двох синів – Назарія
і Ростислава, які офіцерами служать у зоні
АТО... Величало берегиню українського
роду у пісні «Рушники» тріо «Калина»
Міського народного дому...

У селі Пороги Богородчанського району
живе велика і дружня сім’я Молодів, яка
виховує вісьмох дітей. Окрім усього, мама
Валентина пише вірші, які читала зі сцени
донька Марія. Відомими «Чорнобривцями»
вітала залу солістка ЦНД Леся Мельник.

Щороку в НД «Просвіта» у другу
неділю травня збираються просві3
тяни і всі небайдужі, аби вшанувати
найсвятішу на землі людину – матір.
Вона подарувала нам життя, вона
виплекала й виколисала нас і про3
вела у велике життя, світячи нам ясною
зіркою на тій нелегкій дорозі.

«Рідна мати моя...» – такою була тема
зустрічі у просвітянській оселі у минулу
неділю... Учасниць – представниць кра�
щої половини людства лицарі з Цивіль�
ного корпусу зустрічали квітами, вруча�
ючи їм на знак пошани червоні троянди.
А саме дійство відкрила Галина Слобо�
дян зі своїми дівчатками, найменшеньку
з яких вона несла на руках. Вони ж дару�
вали їй, найріднішій, квіти й поцілунки,
а ще – пісню «Вишиваночка».

Всіх присутніх і просвітян зі святом
вітав голова ОО ВУТ «Просвіта» імені Та�
раса Шевченка Степан Волковецький.
«Не народився ще у світі письменник чи
поет, який би у повній мірі передав пере�
живання матерів за своїх дітей, – сказав
промовець. – Їхні тихі сльози, недоспані

І ось на сцену запрошують матір трьох
діточок – дружину полеглого бійця Аллу
Ткачук. Голова Цивільного корпусу Сергій
Сивачук вручає їй подарунок і троянди,
дякуючи за її високе материнство. А пісні
їй та усім матерям дарували Андріана
Костишин, Олександр Петришак, Вікто�
рія Василюк, анасамбль «Відродження»
та інші. Поетичне слово декламували
86�річний Іван Івасишин та поет Михайло
Федак. А ще співав ансамбль «Фронтові
друзі». Насамкінець керівник гурту «Квіти
ромену», соліст Орест Турок разом з усім
залом заспівав «Рідна мати моя...».

Та свято не закінчилось. Організатор
і ведуча Михайлина Боднар запросила
всіх продовжити зустріч. Вона наповни�
лась танцювальними мелодіями, читан�
ням власних віршів учасниками, піснями,
які виконували всі, хто підходив до мікро�
фона і мав сміливість показати свій
талант святочному товариству. Забава
тривала аж до заходу сонця і продов�
житься на зустрічі «Кому за...» в останню
неділю травня.

Теодор ДРОВНИЧ

ÄÂÀ ²ÑÏÈÒÈ ÑÊËÀËÀ ÓÑÏ²ØÍÎ
Літературним вечором «Неприбор�

кана» у Коломийській міській бібліотеці
№ 2 для дорослих відзначили 110�ту
річницю народження Ірини Вільде –
видатної української письменниці,
внесеної ЮНЕСКО до знаменитих людей
ХХ століття і другого тисячоліття, авторки
чи не найкращого в українській літера�
турі психологічного роману «Сестри
Річинські».

Життя і творчість Дарії Макогон (Ірини
Вільде) тісно пов’язані з Коломиєю.
У Коломиї вона починала працювати
як літератор часописів «Жіноча доля»
і «Світ молоді». Саме тут, у Коломиї, вона
написала більшість ранніх новел та
повістей. Саме тут у 1935 році прийшов
до неї перший літературний успіх.

Життєвими і творчими стежками тала�
новитої письменниці повела слухачів
ведуча вечора Галина Барнецька. У вико�
нанні працівників бібліотеки прозвучали
уривки з творів Ірини Вільде. Просвітянка
Ганна Криштафович, авторка збірки
«Книжка з Коломиї», із запалом розпо�
віла про дві зустрічі з відомою письмен�

ницею у 50�их роках минулого століття.
Будучи 10�річною дівчинкою маленька
Нуся мала честь подарувати Ірині Вільде
свій власний вірш. Під час другої зустрічі
письменниця вже називала її своєю
маленькою подружкою.

«Щоб увійти в безсмертя, людина
мусить скласти два екзамени: один
перед сучасниками, другий – перед істо�
рією», – записала Ірина Вільде свого часу
у щоденнику й успішно склала обидва
іспити.

У ряду численних заходів Коломий�
ської «Просвіти» – презентації видань
місцевих авторів.

Отож у педагогічному коледжі, де нур�
тує діяльність просвітянської молоді на
чолі з директором коледжу – заслуже�
ним працівником культури Валерієм Ков�
туном, журналіст, краєзнавець, сміхова�
нець, заслужений артист України Микола
Савчук презентував свою нову книжку
«Українські еліти Коломиї». Йдеться про
формування інтеліґенції 1848–1939 років.
Та відомо, що з нею сталося в умовах тота�
літарної системи. Автор ретельно дослі�
див долі високо свідомих людей, пере�
лопативши гору документів і видань.

Про книжку історико�краєзнавчого
характеру, яка поповнила серію про коло�
миян, говорили представники сучасної
еліти – просвітянський голова, заслуже�
ний працівник освіти Василь Глаголюк,
колишній мер Коломиї Ігор Довганюк,
директор Коломийського Національного
музею Гуцульщини і Покуття Ярослава
Ткачук та інші.

Михайло СЛОБОДЯН,
член НСЖУ, просвітянин

Â²ÄËÓÍÍß ÄÀÂÍ²Õ ÅË²Ò

У НД «Просвіта» відбулася презен�
тація книжки Василя Бабія «Портрети
на тлі міста. Книга компліментів». Це
справді вихоплені з буття минулого
і сучасного обриси людей, що жили чи
живуть у Івано�Франківську. Наголошу,
не образи, не портрети, а саме штри�
хові обриси тих, кого автор знав чи знає
добре, а то й не дуже, але вирішив про
них оповісти читачам. Та й, зрештою,
сам зізнається: «Не шукайте в поданих
мною персонажах вичерпних даних їхніх
біографій. Це лише моя власна візія.
Згаданих тут осіб. Особистостей, серед
яких: письменники, художники, співаки,
скульптори, футболісти, вчені, крає�
знавці, книгарі, підприємці, бібліотекарі,
політики. Всі вони певним чином при�
четні до творення історії Івано�Франків�
ська», пише автор. Є тут і короткі етюди
про книгарні, видавництва, бібліотеки,
цікаві місця середмістя...

Усе це дуже фраґментарно і навіть не
дуже точно. Про що і говорили учасники
презентації Євген Баран, Степан Про�
цюк, Ярослав Ткачівський, Софія Сисак...
І закликали автора бути прискіпливішим
до слова, історичного факту, дати, всього,
що вартує уваги й пошани. Зрештою,
оцінити вартість письма зможе читач,
бо книжка, з усього видно, матиме продов�
ження, бо Василь Бабій, як вічний двигун,
у писанні не зупиняється. І хай творить.
Дай йому, Боже, на те снаги.

Богдан ВІВЧАР

ÂÈÕÎÏËÅÍ² Ç ÁÓÒÒß

За даними Ліонського університету,
в світі близько 400 мільйонів домашніх
котів. Пальму першості віддають Авст�
ралії, де на 10 жителів доводиться
9 котів. На Азіатському континенті перше
місце за Індонезією, тут більше 30 міль�
йонів пухнастих звірів, а в Європі – за
Францією, жителі якої мають під своєю
опікою 8 мільйонів котів. У той же час є
країни, наприклад Перу, Габон, де майже
немє домашніх котів майже.

Щороку американці витрачають чотири
мільярди доларів на їжу для котів. Це на
один мільярд доларів більше, ніж вони
витрачають на їжу для немовлят!

Якщо кішка біля вас, і її хвіст тремтить
– це найбільше відчуття любові, яке вона
може виразити. Коли хвіст починає опус�
катися, отже, настрій змінився – можна
відійти, вона не образиться.

Коти махають хвостами, коли стоять
перед вибором, при цьому одне бажання
блокує інше. Наприклад, якщо кіт стоїть
у дверях і хоче вийти, а на вулиці падає
дощ, хвіст гойдатиметься через внут�
рішній конфлікт. Кіт хоче вийти, але не
хоче змокнути. Щойно він вирішить щось
(залишитися вдома, або вийти під дощ),
хвіст не розгойдуватиметься.

Коти труться об людину, щоб «пере�
бити» чужі запахи.

Якщо зіниці розширені, не зважаючи
на яскраве освітлення, кішка чимось
дуже зацікавлена або в грайливому
настрої.

Котам, щоб бачити, вистачає 1/6 світла,
необхідного людині. Їхній нічний зір диво�
вижний! У темноті очі кота використо�
вують навіть світло, яке відбилося від
сітківки.

ВТРАТИ

Відійшов у вічність
в’язень ҐУЛАҐу, один із
лідерів норильського
повстання 1953 року

Євген ГРИЦЯК

Â²Í ÏÅÐØÈÌ ÉØÎÂ...

Про це повідомив керівник Україн�
ського інституту національної пам’яті
Володимир В’ятрович.

Відійшов у вічність один із лідерів
норильського «Повстання духу» 1953
року. Українці боролися та повставали –
завжди і всюди, де було порушення
базових прав людини. Одним із таких
епізодів у світовій історії залишиться
Норильське повстання 1953 року проти
нелюдського творіння Сталіна – концта�
борів ҐУЛАҐ. «З глибоким сумом сприй�
маємо цю звістку, але і з глибокою вдяч�
ністю збережемо його приклад як незлам�
ність духу та волю до боротьби за свободу
у найгірших обставинах», – повідомив
Президент Петро Порошенко.

Як член ОУН Є. Грицяк в 1949 році був
заарештований і засуджений до 25�річ�
ного ув’язнення. У 1953 році українець
Є. Грицяк став одним із лідерів повстання
політичних в’язнів Норильського табору,
яке тривало з 26 травня по 4 серпня 1953
року. Це було перше і наймасовіше повс�
тання в’язнів після смерті Й. Сталіна.

Євген Грицяк у серпні 2016�го відзна�
чив 90�річчя. Жив у селі Устя Снятин�
ського району. Видавництво «Смолоскип»
опублікувало «Короткий запис спогадів»
його авторства, Михайло Ткачук на основі,
зокрема, свідчень Грицяка зняв фільм
«Загадка Норильського повстання».

У 1953 році повстали майже 20 тисяч
політв’язнів. Упродовж 70 днів вони страй�
кували й голодували. Політв’язні вимагали
скорочення робочого дня, дозволів на лис�
тування і побачення, припинення тортур.
Вони висунули політичні вимоги, включно
з переглядом особових справ.

Події в Норильську, а згодом схожі
протести у Воркуті й Кінгірі, за словами
одного з керівників Норильського повс�
тання, «сполошили большевицьке коман�
дування» і змусили до змін.

Вічная пам’ять. Пухом українська
земля!..

Любов ЖОЛОБ, завідувачка бібліотеки

Спогади Ганни КРИШТАФОВИЧ

У Музеї писанкового розпису відкрито
виставку живопису члена Національної
спілки художників України, Незалежної
мистецької асоціації «Terra» (Київ),
«Maison des Artisles» (Париж), Міжнарод�
ної асоціації «Мистецтво народів світу»
(Москва), відомої української художниці
й сценографа Ірини Вишеславської.

На виставці представлено тридцять
дев’ять творів (живопис, малюнки та ескізи
театральних костюмів), що ілюструють
мистецький доробок художниці.

Кілька її замальовок з косівського
базару, створені ще студенткою, пред�
ставлено в експозиції музею поряд із
живописними пейзажами й натюрмор�
тами, жіночими портретами, написаними
в різні роки. Всіх їх об’єднує тонке гармо�
нійне відчуття кольору й форми, емоцій�
ність, витонченість і тепло.

Ірина Вишеславська чимало часу
віддала праці в київських театрах, в ре�

ÆÈÂÎÏÈÑ ²ÐÈÍÈ ÂÈØÅÑËÀÂÑÜÊÎ¯
зультаті чого з’явилися балетні цикли
художниці та портрети багатьох театра�
льних діячів. Серед них є і серія ескізів
театральних строїв, створених 1971 року
для вистави «За дев’ятим порогом»
Олексія Коломійця, яку після прем’єри
тодішня влада одразу заборонила
як націоналістичну. Частина ескізів зі
згаданої серії того періоду також експо�
нується в музеї.

Тепер мисткиня проживає і творчо
працює у французькому місті Антібі й
працює разом зі своїм чоловіком Жан�
П’єром Дюраном, фотовиставка давніх
українських церков якого торік було пред�
ставлено в нашому Музеї. На жаль, на
відкритті пані Ірина не була присутня,
проте зустріч із художницею відбудеться
на виставці найближчим часом.

Виставка триватиме до 28 травня.

Оксана ЯСІНСЬКА

Повість видали до щорічного ярмарку
«Книжковий Арсенал», що проходить
цими днями в Києві.

«Звідки береться зло? Чому одні не
можуть і мухи образити, а інші здатні на
насильство, психічне й фізичне, над
іншою людиною? Я розгорнув перед
тобою, юний читачу, динамічну історію
людської деґрадації та гідності, які всту�
пили проміж собою у непримиренний
поєдинок. Цей поєдинок у психологічній
і трохи детективній повісті “Сорок цис�
терн любові” триває від першої до остан�
ньої сторінки», – привідкрив нову книжку
письменник Степан Процюк.

ТВОРЧІСТЬ

ÒÐÅÒß ÊÍÈÆÊÀ
ÄËß Ï²ÄË²ÒÊ²Â


