
ГАЛИЦЬКА  ПРОСВ ІТА 126 жовтня 2017 р. № 43 (669)

Тижневик «Галицька Просвіта» * Засновник – Івано�Франківське ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка * Свідоцтво – ІФ № 521 від 15.06.2004 р. * Шеф�редактор – Степан
Волковецький * Головний редактор – Богдан Вівчар * Літературний редактор – Ірина Шумада * Верстка – Ірина Галаса * Друк – КП фірма «ЛІК» * Тираж – 2000 примірників
* Замовлення – № 1049 * Наша адреса: 76018, м. Івано�Франківськ, вул. М. Грушевського,18 * тел. (0342) 75�05�86, * тел./факс (0342) 53�38�67 *
e�mail: oblasna�prosvita@ukr.net * http://uaprosvita.if.ua/ * Наші реквізити: Р/р 26003300012896 в ПАТ «Ідея Банк» МФО 336310, код 04929075. * За зміст
і достовірність інформації у рекламі відповідає рекламодавець * Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і подає матеріали для дискусії * За точність
викладених фактів відповідає автор * Редакція застерігає за собою право редаґувати і скорочувати матеріали * Листування з читачами – тільки на сторінках газети

43 (669)
26 жовтня

2017 р.

ПАМ’ЯТЬ

Навколо радости так мало!
Який у чорта днів бадьор,
коли ми крила поламали
у леті марному до зор.

І гнів, і муку неозору
співаю я в ці дні журби,
коли лакеї йдуть угору
й мовчать раби!

Коли розходяться з ділами
в розгоні страшному слова…

Володимир СОСЮРА

ЕНЕРҐЕТИКАКОЛОНКА РЕДАКТОРА

КОМУНАЛКА

У рамках акції «Ліси для
нащадків» заклали алею
«Герої не вмирають» як
пам’ять загиблих Героїв
Небесної сотні.

На території Майдансь�
кого лісництва в урочищі Садки
учні шкіл Ланчина та Добро�
това, лісники та представники
влади висадили понад сто
дерев дуба й модрини.

Ідею з облаштування алеї
на території селища Ланчин
школярі сприйняли радісно
та з ентузіазмом долучилися
до справи.

Перед початком роботи
директор ДП «Делятинський
лісгосп» Роман Здреник роз�
повів присутнім про важли�
вість відновлення лісів.

Посадовці, у свою чергу, по�
дякували учасникам акції за
їхню активну позицію і нагоро�
дили грамотами обласного
управління лісового та мис�
ливського господарства.

ÍÀ ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎ¯Â
ÍÅÁÅÑÍÎ¯ ÑÎÒÍ²

Жителі Вербилівської тери�
торіальної громади відкрили
пам’ятну дошку Героям Не�
бесної сотні.

На урочистому вічу наголо�
сили, що цим громада віддає
належну шану Героям Небес�
ної сотні, які поклали своє
життя на жертовний вівтар
за краще майбутнє України.
Їхні імена золотими літерами
викарбувані на граніті та мар�
мурі й житимуть вічно у па�
м’яті українців.

Поминальну панахиду
за полеглими героями від�
служив отець Тарас Федо�
ренко. Учасники АТО запа�
лили поминальні лампадки,
які були викладені у формі
тризуба України, біля па�
м’ятної дошки.

Вистояти, зберегти дер�
жаву ми зможемо лише за
умови, коли збережемо єд�
ність, коли уникнемо внут�
рішніх чвар, коли будь�яка
п’ята колона не дасть нам роз�
колоти нашу єдність, наголо�
шувалось на вічу.

 Â²ÄÊÐÈËÈ
ÏÀÌ’ßÒÍÓ ÄÎØÊÓ

У селі Ільці Верховинського району уро�
чисто відкрили ЛЕП�110 Яворів�Ільці.

Будівництво електричної підстанції
було розпочато ще в 2012 році. Та гірська
місцевість не давала можливості здійс�
нити роботи з проведення 110�високо�
вольтної лінії від Яворова до Ільців швидше,
інформує прес�служба Івано�Франків�
ської облдержадміністрації.

За останні чотири роки це вже п’ята
підстанція, але за масштабністю – най�
більша в області за роки незалежної
України, адже сума витрат становить 197
мільйонів гривень. Протяжність високо�
вольтної лінії становить 30,5 км, впро�
довж якої встановлено 143 опори.

За професіоналізм найкращих праців�
ників, які, не шкодуючи сил та часу,
наполегливо виконували поставлені
завдання, нагородили.

ÇÀÏÐÀÖÞÂÀËÀ ÍÎÂÀ ËÅÏ

В Івано�Фран�
ківську комуналь�
не підприємство
« Е л е к т р о а в т о �
транс» придбало
ще три вживані
тролейбуси. До
кінця тижня ма�
шини, придбані

ÙÅ ÒÐÈ «ÍÎÂ²» ÒÐÎËÅÉÁÓÑÈ
у Зальцбурзі (Австрія), виїдуть на мар�
шрути.

Загалом за останні два роки місту
вдалось закупити 15 машин «MAN» та дві
«Skoda», повідомляє прес�служба місь�
кого голови Франківська.

27 жовтня минає рік, як двосекційні
тролейбуси «MAN» уперше виїхали на
вулиці Івано�Франківська.

Україна вшанувала жертв масової
депортації українців із західних об;
ластей 21 жовтня 1947 року.

70 років тому радянська влада розгор�
нула операцію «Захід», в межах якої із
західних областей України, за винятком
Закарпаття, примусово вивезли до Си�
біру, за різними даними, від ста тисяч
людей. Так тодішня влада вирішила осла�
бити проукраїнські націоналістичні
настрої. До домівок каральні загони
увірвалися о 2�ій ночі. Жертв режиму
повантажили в товарні вагони та відпра�
вили на північ СССР. Сотні літніх людей
і дітей померли під час транспортування.
Тих же, хто доїхав, змусили працювати
у копальнях та колгоспах.

Минулого року Верховна Рада поста�
новила оголосити 21 жовтня загально�
національним Днем пам’яті цієї трагіч�
ної події в історії нашої держави.

На вшанування пам’яті політичних
депортованих спецпоселенців біля сим�
волічного Хреста пам’яті й пам’ятника
політичним спецпоселенцям у меморі�
альному сквері в п’ятницю зібралися
представники громадськості й жителі
міста.

Священнослужителі відправили пана�
хиду. Заступник голови облдержадмі�
ністрації Ігор Пасічняк і представники
громадськості поклали букети синьо�
жовтих кольорів до символічного Хреста
пам’яті й монумента політичним спец�
поселенцям.

(Чит. 3 стор.)

ТЕРОР

ÍÅÇÃÀÑÍÀ ÑÂ²×À

Волонтери й координатори Між�
народного благодійного фонду «Творча
Криївка» відзвітували про підсумки
діяльності.

За словами голови правління «Твор�
чої криївки» Віталіни Маслової, цьогоріч
18 вдів, батьків і матерів загиблих змогли
пройти вкрай потрібну терапію.

«Вони побували на морі в Херсоні й
на термальних водах у Закарпатті», –
розповіла Віталіна Маслова.

В наступному році «Криївка» планує
продовжувати реабілітаційні заїзди.

 «Творча криївка» працює над проектом
з побудови стаціонарного центру реабілі�
тації у присілку Верховини Бережниця.

Районна влада вже виділила землю,
є старенька столітня хата. Та потрібні
великі кошти, аби цю будівлю звести.
Тому проект шукає волонтерів, які готові
допомогти коштами чи роботою.

Наразі триває прокладання дороги
до об’єкта.

ÍÀ ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒ² ÑÒÂÎÐßÒÜ ÖÅÍÒÐ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯

1 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ДЕРЖАВНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ1 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ДЕРЖАВНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ1 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ДЕРЖАВНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ1 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ДЕРЖАВНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ1 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ДЕРЖАВНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Іванофранківців закликають долу;
читись до проекту «Допомогти може
кожен», який відбуватиметься
з 30 жовтня по 3 листопада у Івано;
Франківській обласній станції пере;
ливання крові.

Суть проекту полягає в тому, щоб по�
повнити запаси крові по всій Україні,
адже ніхто не знає, коли донорська кров
знадобиться йому. У один з днів акції,

коли прийде найбільше донорів, для них
організують солодкий стіл. Тож беріть усіх
друзів і знайомих і здавайте кров.

«Рятуючи чиєсь життя зараз, врятуєш
своє. Проект має на меті привернути
увагу населення до проблем донорства,
поширити донорство серед громадян
і допомогти таким чином тим, хто цього
потребує», – зазначають організатори.

Н. К.

ПЛАНИ

ДОЛУЧАЙСЯ!

ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ÌÎÆÅ ÊÎÆÅÍ

Кілька місяців тому ні сіло, ні впало, напевно, кому�
нальники, вмент знесли добротну, з двома лавками,
захищену від вітрів і дощу зупинку «Вулиця Юліана
Целевича» на Галицькій. Гадалося, напевно, вирі�
шили зробити нову, красивішу ще до холодних осінніх
дощів і сніговіїв. Але минув спекотний серпень, теп�
лий вересень, минає і спекотно�промерзлий жов�
тень, а зупинку відновлювати не думають. Тисячі
містян щодня мокнуть під дощем на холодних вітрах
незлим тихим словом згадуючи міську владу і тих же
комунальників. А їм хоч би що. Зрештою, хіба лише
у цьому випадку...

З приводу цього згадую сюжет із Голландії, пока�
заний на одному з телеканалів. А йшлося про про�
кладання переходу нового восьмирядного шосе під
уже діючим восьмисмуговим автобаном. Цю гранді�
озну роботу дорожники почали під вечір у п’ятницю.
За два дні було прокопано прохід, встановлено за�
здалегідь заготовлений модуль переходу, засипано
землею і щебенем, утрамбовано і знову заасфаль�
товано, зроблено розмітку смуг і в понеділок зранку
двома автобанами, що пересіклися в цьому місці,
вже мчали авто. Мене подивувала навіть не висока
злагодженість роботи і дій усіх служб дорожників,
як пояснення їхнього керівника: «Ми мали це зро�
бити швидко, щоб люди, які їхатимуть у понеділок
на роботу, не відчули незручності». Ви усвідомлюєте
арґумент, яким керуються виконавці: щоб люди не
відчули незручностей... Не соціалістичними зобов’я�
заннями, не тим, що до нас їде президент перерізати
стрічку, а інтересами громадян. Чи є у нас хоч якась
одна служба чи структура, для якої людина, її по�
треби, права, інтереси, зручності є головними?..
Я такої не бачу. У нас необов’язковість згори донизу.
Це діагноз, це вже національна риса.

Скажімо, у жіночій консультації по вулиці Січових
Стрільців в обласному центрі пацієнтка, щоб пройти
УЗД, насамперед має заплатити благодійний вне�
сок 100 грн. і, зрозуміло, за всі інші послуги більше
трьохсот гривень. Але, виявляється, у них немає ні
того, ні цього, ні навіть можливості зробити знімок,
за який заплачено і т. ін. Немає в поліклініці і туа�
летного паперу в санвузлі. А ще слід здати купу
аналізів, за кожний з яких треба платити благодійний
внесок. І згаданий заклад – не єдиний приклад, так
майже всюди. Отак ідемо в Європу. А гроші ж бе�
руть... Отака у нас обов’язкова необов’язковість
у збиранні «данини» й ненаданні належних послуг
у медицині.

А є з чого брати «приклад». У туалеті Верховної
Ради взагалі палять димові шашки, а більшість
депутатів і на роботу не ходять, хоч зарплату беруть
справно. Для них це не обов’язково, як і не обов’яз�
ково виконувати свої обіцянки, як то зняття з себе
депутатської недоторканості, ухвалення нового
виборчого законодавства... І Президент ані своїх
обіцянок, ані своїх обов’язків виконувати не поспі�
шає, зокрема щодо подання законопроекту про
створення антикорупційних судів. Тому і виникає
спротив людей як засіб примусу влади до роботи,
зрештою, як лік.

Влада ж зустрічає людей не діалогом, а тися�
чами нацгвардійців зі щитами, якими відгородилася
від народу. І називає протестувальників екстреміс�
тами та марґіналами. А генпрокурор Юрій Луценко
взагалі запідозрив їх у підготовці державного пере�
вороту. Та побійтесь Бога, бо виходить, що ви самі,
панове владці, прийшли на хвилі державного пере�
вороту, про що постійно товкмачить кремлівська
пропаґанда. І тепер спробуйте розібратись, хто тут
«рука Москви».

Я ж веду до того, що напевно вже настав час рішуче
позбуватись цієї хвороби. Бо вона не лише вибиває
з життєвої колії кожного з нас, а й розхитує, розба�
лансовує увесь державний механізм, бо почасти
йдеться навіть про необов’язковість виконання зако�
нів. А це вже справді дуже небезпечно.

Богдан ВІВЧАР

ÍÅÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂ²ÑÒÜ
ßÊ Ä²ÀÃÍÎÇ

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
«ГАЛИЦЬКУ
ПРОСВІТУ»!

 Передплатний індекс –
91083

НАГАДУВАННЯ

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ!
У ніч на неділю,

29 жовтня, о 4;ій годині
Україна переходить

на зимовий час.
Переведіть

стрілки годинників
на годину назад.
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ДОСВІД

ТРАДИЦІЇ

ІНІЦІАТИВИ

ПРОЕКТИНАРОД І АРМІЯ

У Центрі патріотичного вихо�
вання учнівської молоді про�
йшов урок пам’яті на вшану�
вання Провідника Степана Бан�
дери у 58�му річницю його заги�
белі. З цим ім’ям пов’язана ціла
епоха.

В історію Степан Бандера
увійшов як особистість крице�
вого гарту, всім своїм єством
віддана Україні, непохитний
борець�революціонер. Тому так
важливо для сучасної молоді,
розбудовуючи по�справжньому
незалежну державу, мати при�
клад патріота�борця, який ціл�
ковито віддав себе боротьбі за
свободу України. Вихованці
центру – учасники загально�
міського учнівського об’єднання
«За честь! За славу! За народ!»
– підготували повідомлення
про цікаві факти з життя Сте�
пана Бандери, витяги зі статей
Провідника, в яких він пророче
передбачав аґресивну політику

Росії щодо України, закликав
розраховувати лише на власні
сили у боротьбі за Незалеж�
ність.

До заходу долучилися плас�
туни станиці Івано�Франківськ,
які виконали пісні часів, коли
пластував юний Степан (керів�
ник – Віта Дідик). Вокальний
ансамбль природничо�мате�
матичного ліцею, художнім
керівником якого є Наталія
Камарчук, виконав патріотичні
пісні про Україну, теперішніх
захисників нашої держави. Ури�
вок із п’єси Ярослава Ясінсь�
кого «Виший, кохана, сорочку»
про боротьбу повстанців у 40�их
роках виконали учасники на�

родного аматорського театру
«Смолоскип» Черніївського бу�
динку культури під керівницт�
вом Миколи Кейвана. Оксана
Франчук, педагог закладу, ра�
зом зі своїми гуртківцями
Мартою Бандурою, Святосла�
вом Кальчуком та Євгенією
Кобеняк підготували цікаві пое�
тичні твори. Ведучими були
Ангеліна Лешак, Оля Бугрин,
Юлія Нащочин, Тетяна Карпі�
нець, Каріна Кричун та Вадим
Етюк. Підготувала урок історич�
ної пам’яті про славного сина
українського народу завідувачка
відділу Ольга Школьна.

Галина САВЧЕНКО, директор

Група активістів повернулася
зі Сполучених Штатів Америки
за програмою «Відкритий світ»,
що поширюється на Україну
з 2003 року й передбачає
залучення найбільш активних
локальних лідерів. Цього разу
тема стосувалася покращення
громадянської освіти у серед�
ній школі. Протягом 10 днів
у невеликому місті Лонґмонт,
що в штаті Колорадо, вони зу�
стрілися з представниками
урядових, освітніх, громадських
установ.

До української групи, над
формуванням якої протягом
року працювала неурядова
організація «Молода Просвіта
Прикарпаття», увійшли пред�
ставники з Івано�Франківщини
та з Києва. Крім громадських
діячів, є також освітяни.

«Перший день був особливо
надихаючий, – поділилася вра�
женнями громадська діячка Євге�
нія Бардяк. – Крім того, що місто
Вашинґтон викликало неймо�
вірне захоплення, нам ще й вда�
лося познайомитися і поспілку�
ватися з представником конґ�
ресу. Такий досвід мотивує і дає
впевненість, що ми рухаємося
у правильному напрямку».

Програма була доволі наси�
чена. Зустрічі з чиновниками,
вчителями, студентами, учнями,
працівниками третього сектора.
Крім того, була нагода дізнати�
ся про підготовку педагогів у
сфері громадянської освіти, роз�
витку лідерства. Українцям про�
демонстрували програму нефор�
мальної освіти для поширення
серед молоді відповідальності
й уміння залучати громади до
соціальних активностей.

«Мені було важливо побачити
американські підходи до на�
вчального процесу, методику
викладання у школі, а також
формування партнеських від�
носин між педагогом та учнем,
залученість батьків. Ще я зро�
зуміла, яку роль в американ�
ському суспільстві відіграє
вчитель», – зазначила началь�
ниця відділу освіти Калуської
райдержадміністрації Оксана
Савчук.

Приймав делеґатів Ротарі
клуб Лонґмонта, а номінацію
здійснив Ротарі е�Клуб Україна.
За правилами програми, кожен
учасник проживав у родині, що
приймає, аби краще відчути
стиль життя звичайних амери�
канців.

Н. К.

ßÊÎÞ ª ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÀ
ÎÑÂ²ÒÀ Ó ÑØÀ

ВШАНУВАННЯ

ÃÎÒÓÉ ÑÅÁÅ, ÃÀÐÒÓÉ ÑÅÁÅ. ÁÓÄÜ, ßÊ Â²Í!

Всеукраїнський стрілець;
кий день по;особливому
відзначили на Івано;Франків;
щині.

На полігоні військової час�
тини 3072 у селі Старий Лисець
Тисменицького району провели
Єдиний стрілецький день з осо�
бовим складом організацій�
ного ядра підрозділів територі�
альної оборони, які форму�
ються військовими комісаріа�
тами області.

Захід відбувся під керівницт�
вом військового комісара об�
ласного військового коміса�
ріату полковника Володимира
Ярмошука та керівника апарату
обласної державної адмініст�
рації Романа Маланія.

Понад 350 військовозобов’я�
заних учасників навчань з Бого�
родчанського, Верховинського,
Галицького, Городенківського,
Коломийського, Косівського,
Надвірнянського, Рогатинського,
Снятинського та Тлумацького ра�
йонів отримали військові знання,
уміння та навички з володіння
зброєю і технікою.

До відзначення єдиного Всеук�
раїнського стрілецького дня і за�
нять долучилися також ветерани
міської Асоціації учасників АТО.

На полігоні ветерани влашту�
вали вишкіл – були відточені
навики стрільби, тактичної меди�
цини, бойове залагодження
тактичних груп.

«Такі заходи важливі, адже
більшість членів організації пере�
бувають в оперативному резерві
першої черги та за будь�якої за�
грози мають стати на захист мир�
них громадян і бути незапереч�
ним, основним ґарантом безпе�
ковості міста й області.

ÄÎ ÎÁÎÐÎÍÈ ÃÎÒÎÂ²

Голова Івано�Франківської обл�
держадміністрації Олег Гончарук
зустрівся з керівниками право�
охоронних органів та представ�
никами громадських спілок учас�
ників АТО Прикарпаття. Мова
йшла про «Громадську варту» –
проект, який об’єднає правоохо�
ронні органи та громадські орга�
нізації учасників АТО.

Як зауважив Олег Гончарук,
забезпечення правопорядку
на території області потребує
конструктивних та консолідова�
них дій як органів влади, так і
представників громадськості.
Адже на Прикарпатті прово�
дяться різноманітні багатолюдні
заходи, під час яких можуть вчи�
нятися різноманітні правопору�
шення та провокації.

Реалізувати проект запро�
понував начальник головного
управління Національної поліції
в області Віктор Шкутов. За його
словами, бійці АТО долучати�
муться до роботи проекту вик�
лючно на громадських засадах.
Спільно з правоохоронцями
забезпечуватимуть правопоря�
док під час різноманітних захо�
дів і святкувань.

ÍÀ ÂÀÐÒ²
ÑÒÀÍÅ «ÂÀÐÒÀ»

В Івано�Франківську роз�
почали встановлювати інфор�
маційні таблички на фасадах
пам’яток архітектури з метою
збереження архітектурної спад�
щини та інформування про істо�
ричний дух нашого міста.

Першу таку інформаційну
табличку отримала будівля
міської поліклініки № 3, що на
вул. Івана Франка. Ще з часів
зведення 1926 року в цих при�
міщеннях завжди були ліку�
вальні заклади: починалось усе
з каси хворих (прототипу стра�
хової медицини в Австро�Угор�
щині) і аж до третьої міської
поліклініки, яка успішно пра�
цює тут зараз, інформує прес�
служба МВК.

«Я радий, що нам вдалось
зробити чималий крок у на�
прямку відновлення історич�
них будівель. Приміром, фасад
цього будинку реставрували
минулого року. А в рамках про�
грами міської ради відновлення
культурної спадщини плануємо
реставрувати близько 20 па�
м’яток. Зараз у роботі сім бу�
динків: три по вул. Леся Кур�
баса і чотири по вул. Шевченка.
Всі реставровані будівлі отри�
мають такі інформаційні таб�
лички, завдяки яким можна буде
дізнатись про історію тієї чи іншої
споруди», – наголосив міський
голова Руслан Марцінків.

З метою збереження архітек�
турного обличчя міста розроб�

лено проект історико�архітек�
турного опорного плану. Такий
документ є узагальненим вис�
новком про історичне середо�
вище, землі історико�культур�
ного призначення, існуючі па�
м’ятки місцевого значення,
пам’ятки національного значен�
ня, цінну історичну забудову і її
значення та роль для майбут�
нього планування міста. Цей
план аналізує якість і цінність
фонової забудови, розмежовує
історичні ареали, в тому числі
археологічні, визначає охоронні
зони як окремих пам’яток, так і
цілих комплексів і кварталів.
Це дозволяє створити абсо�
лютну модель важливих буді�
вель історичного значення.

ÏÐÎ²ÍÔÎÐÌÓª ÒÀÁËÈ×ÊÀ

ДОПОМОГА

У місті Попасна на Луганщині
кілька днів працювал група лікарів�
спеціалістів та медичних працівників
Івано�Франківщини.

У рамках Угоди про співпрацю між
Івано�Франківською центральною
міською клінічною лікарнею та По�
паснянською районною централь�
ною лікарнею мешканцям району
надають медичну допомогу лікар�
нефролог, лікар�хірург та в разі по�
треби – лікар�реаніматолог, інфор�
мує прес�служба Луганської облдерж�
адміністрації.

Для більш якісного обслугову�
вання пацієнтів лікарі з Івано�Фран�
ківщини привезли з собою медичне
обладнання та медикаменти, за
допомогою яких вони безкоштовно
проводитимуть оперативне втручання
на шлунково�кишковому тракті.

У селищі Обертин Тлу�
мацького району відбув�
ся традиційний фестиваль
«Подяка Богу за врожай»
та «Фестиваль капусти», які
проходять уже не вперше.

Традиційно головним фес�
тивальним атрибутом стала
капуста різних сортів. Учас�
ники фестивалю створили
ориґінальні композиції з різно�
манітних овочів, частували
гостей та обертинців капус�
тяниками, квашеною, смаже�
ною і тушеною капустою,
млинцями, пиріжками та
іншими смаколиками.

Приготували наїдки з ка�
пусти і накрили щедрі столи
господині з Обертина, сіл
Живачів, Жуків, Хотимир,
Олещино, Яківка, Грушка,

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÀÏÓÑÒÈÍÀØ² ÌÅÄÈÊÈ
Ó ÏÎÏÀÑÍ²É Ісаків, Будзин, Одаїв, Гаври�

ляк, Гончарів. У такий спосіб
вони знайомили учасників
фестивалю зі стравами, які
здавна побутують у цих селах
та й на Покутті.

Також, за словами організа�
торів фестивалю, з капусти
можна зробити все, що зав�
годно, навіть дитячі іграшки –
у багатьох дитячих садках
Обертина та довколишніх сіл
проводить свята осені, де
влаштовують лялькові вис�
тави з участю казкових героїв,
зроблених батьками дітей та
вихователями з капусти.

Окрім цього, на фестивалі
були присутні й фермери Тлу�
маччини, вони представили
різні сорти зимової капусти.

В електронному архіві Українського виз�
вольного руху нам час від часу потрапля�
ють цікаві відомості про боротьбу та заги�
бель українських повстанців, які ми опра�
цьовуємо (зазвичай документи або писані
від руки, або друковані на машинці) й про�
понуємо для читачів різних часописів у за�
лежності від місця подій. У сьогоднішній
статті – коротке повідомлення з протоколу
у справі смерті Віктора.

«Дня 08.06.1945 р. в год. 2.30 (за москов�
ським часом) ішло 10 большевиків зі Ста�

ниславова на заставу між Павельчем (тепер
с. Павлівка Тисменицького р�ну – І. Д.) та
Ямницею. В той же час надрайонний про�
відник друг Віктор їхав конем зі своїм спец�
кур’єром із Ямниці до Угринова Горішнього.
На краю села Ямниці провідника стрінули
большевики. Крикнули «стой!», вистрелили
серію з «папашки» і ранили його в груди. Про�
відник скочив з коня і поранений втік до села.
Большевики його не доганяли, а пішли даль�
ше своєю дорогою. Будучи тяжко раненим,

Віктор 09.06.1945 р. о год. 0.40 помер» (пра�
вопис статті збережено – І. Д.).

Наша довідка: Віктор – Іван Петрович Янко
(1924, с. Красна Надвірнянського р�ну –
09.06.1945, с. Ямниця Станіславського р�ну).
Член ОУН. Провідник Станиславівського пові�
тового, після реорганізації – надрайонного
проводу ОУН (1944–06.1945). Загинув у су�
тичці з військовими НКВС [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 103.], [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 74. – Арк. 368] (За даними
книжки «Станиславівська округа ОУН: Доку�
менти і матеріали 1945–1951 рр.» Упорядники:
Дмитро Проданик та Степан Лесів)

Подав Іван ДРАБЧУК

ЯК ЦЕ БУЛО

У Рунгурах відкрили та ос?
вятили повстанську криївку?
музей.

Ініціатори – ГО «Золоті леви
чорної сотні», за підтримки
меценатів та сільських акти�
вістів Коломийщини.

Тепер на місці загибелі укра�
їнських патріотів є пам’ятний
хрест, меморіальний комплекс
«Капличка Матері Божої» та
реконструйована криївка.

Всередині намагалися від�
творити все так, як було в ті
далекі часи, але ця робота ще
триватиме.

...А ЩЕ ШПИТАЛЬКУ
Унікальну медичну криївку

відкрили у Пістині Косівського
району до 75�ої річниці УПА.

Два роки тому у Пістині освя�
тили криївку, де місцеві жителі
знайшли унікальні документи, які
пролежали в землі більш як 60 років.
Тоді на криївку натрапив лісни�
чий Кутського державного лісового
господарства Петро Пліхтяк.

За його словами, старожили
розповіли, що в тій окрузі також
діяла медична криївка. Тому
місцеві мешканці за словами
старожилів та за допомогою
документів і старих фотографій
вирішили відтворити шпитальку
та облаштувати її так, щоб кожен
відвідувач міг уявити, в яких умо�
вах лікувалися повстанці.

Вхід у бункер замаскували
мохом.

При вході – фото медиків, які
допомагали повстанцям.

Далі представлена експози�
ція лікарських інструментів, які
використовували у той час, та
ліків.

«Криївка виконувала роль
шпитальки, тобто тут лікували
хворих і поранених повстанців,
– розповідає краєзнавець Ва�
силь Гуменюк. – Більшість ліків
– справжні, які в той час викорис�
товували. Повстанці були дуже
обмежені у медматеріалах, але
їм допомагали. Допомагали й
чужинці, зокрема служба медич�
ного гарнізону МГБ. Дві мед�
сестри – одна з Москви, друга з
Харкова, етнічні росіянки – допо�
магали і рятували повстанців.

ÏÎÂÑÒÀÍÑÜÊÀ ÊÐÈ¯ÂÊÀ-ÌÓÇÅÉ
Одній дали 20 років тюрми, другій
– 25». Їхня доля невідома.

У музеї�шпитальці також
представлена зброя, яку вико�
ристовували воїни УПА. Це
колекція, яку зібрав директор
Тлумацької школи�інтернату
Руслан Хімейчук.

«Колись це була бойова зброя,
яка зараз деактивована завод�
ським способом і має паспорти
про деактивацію», – розповідає
колекціонер.

 «У Пістинській сільській раді
працює екскурсовод, люди теле�
фонують і домовляються. Ми
хочемо показати, у яких умовах
жили повстанці, хочемо, щоб
приїжджала молодь», – зазна�
чає Петро Пліхтяк.

ÇÀÃÈÁÅËÜ ÄÐÓÃÀ Â²ÊÒÎÐÀ
ДОКУМЕНТ

НА ПРИКАРПАТТІ СТВОРЯТЬ
«ГРОМАДСЬКУ ВАРТУ»,

ЯКА ДОПОМАГАТИМЕ
ПРАВООХОРОНЦЯМ
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«Згадуючи сталінський терор, не можна забувати, що він
був похідним від ленінського, якому цього року виповню�
ється сто років. Машину більшовицького терору як метод
державного управління створив Ленін і довів до «ідеальності»
Сталін. Сталін виявився найталановитішим учнем Леніна,
який, як це нерідко траплялось в історії, навіть перевершив
свого вчителя.

Жодного майбутнього в Росії не буде, доки не буде на�
решті визнано, що і Ленін, і Сталін – кати одного ряду. Доки
не буде визнана злочинною організація ВЧК – ОГПУ – НКВД
– МҐБ – КҐБ – ФСБ, яка завжди була «караючим мечем
партії». Доки комуністична ідеологія не буде прирівняна до
фашистської. Доки не будуть заборонені всі організації, які
сповідують ці ідеології і піднімають на свої знамена вождів,
що чинили жахливі злочини. Необхідно пам’ятати, що
кількість жертв комуністичної ідеології значно більша, ніж
жертв фашистської. І доки не буде викорчувана ця зараза,
у Росії немає майбутнього».

Гаррі КАСПАРОВ,
чемпіон світу з шахів

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ
ВІДЛУННЯ СЕРЦЯ

Чи є на світі людина, яка в ди�
тинстві потайки від батьків не хо�
тіла залізти на дах, щоб подиви�
тись на зірки? І це нестримне ба�
жання тягтись до неба живе на�
певно в кожному. Вище і вище...

…Речі чекають, поки їх заван�
тажать, очі сліпить сонце, яке,
ніби знущаючись, зовсім не гріє.
Ми стоїмо в дві колони. «Пане
директор, ліцей у складі 39�ти
осіб до урочистої збірки вишику�
ваний».

…Гімн. План маршруту. Мо�
литва. Дорога. За вікном мерех�
тять таблички з назвами населе�
них пунктів, які ми проїжджаємо.
Багатоповерхові будинки зміню�
ються на менші будиночки й гори.
І ось табличка: «Ворохта».

…В горнятку вже гарячий чай,
а за столом не менш тепла роз�
мова. І коло людей, яким можна
розповісти, напевно, про все.
Коло людей, які стали найближ�
чими. Навіть коли годинник забіг
далеко за північ, коли хтось уже
давно спав, все ж були ті, хто смія�
лися й розповідали свої таємниці,
залишаючи їх тут, у маленьких
дерев’яних будиночках.

Для когось цей підйом на
Говерлу був не перший. При�
близно тридцятим він був для
нашого директора – Мирослава
Янишівського. Не першим був
для наших вчителів, не першим
був навіть для деяких ліцеїстів.
Але він був перший саме для цієї
ліцейної сім’ї. А йти було часом
і холодно, і важко, хтось робив
над собою зусилля для кожного
кроку. Але саме тоді, коли було

ÇÓÌ²ËÈ Ë²ÖÅ¯ÑÒÈ Ô²ÇÈÊÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÎÃÎ Ë²ÖÅÞ ÄÎ ÞÂ²ËÅÞ ÓÏÀ
По?особливому відзначили 75?ту річницю створення Укра?

їнської Повстанської Армії ліцеїсти Івано?Франківського фізико?
технічного ліцею при ІФНТУНГ Івано?Франківської обласної
ради. Найстарші з них 14 жовтня піднялися на дах України –
Говерлу. Таке сходження давно є однією з непорушних тра?
дицій ФТЛ. Вже 23?ій раз найкращі ліцеїсти отримали мож?
ливість на Покрову на відзначення чергових славних роковин
взяти в руки синьо?жовтий прапор і заспівати гімн України
на її найвищій горі.

Ï²ÄÊÎÐÈÒÈ ÂÅÐØÈÍÓ

найважче, друзі брали один
одного за руки. Саме тут чекали
ті, хто міг навіть не вийти, а вибігти
на вершину. Чекали, бо, як ска�
зав наш лікар: «Щастя не в тому,
котрим ти вийдеш на вершину,
а в тому, що ти допоможеш вийти
ще комусь».

Словами не передати відчуття
кульмінаційної частини нашого
сходження. Ви стоїте на вер�
шині всі разом, в одному колі.
У центрі – прапороносці з двома
прапорами – синьо�жовтим –
національним та червоно�чорним
– прапором визвольних змагань
УПА. Обнявшись за плечі, ви
співаєте невмирущі рядки Дер�
жавного Гімну. В цей момент
мурашки по шкірі не від прониз�
ливого вітру, вони вибігають
назовні з самого серця.

Таке запам’ятовується на
все життя. Не тільки тому, що ця
гора найвища, не тільки тому,
що вона підкорена вперше. За�
пам’ятовується тому, що поруч
з тобою нога в ногу йшли люди,
без яких ти вже не уявляєш себе.
Ми підкорили Говерлу!..

Варто сказати ще окремо
декілька слів про наші ліцейні
заміські мандрівки.

Поїздки – це особливість
ліцейного життя. Саме в них ми,
колишні восьмикласники, які
прийшли у ФТЛ з усіх районів
області, стали справжніми ліцеї�
стами, стали майже рідними.

Здавалося б, у житті весь час
треба йти далі, а я не уявляю,
як можна піти далі з ліцею. Як
можна залишити нашу аудито�

рію, коридори, стіни. Як можна
піти далі, коли тут наша настав�
ниця жартує краще, ніж ми. Коли
для групи вона стала найкра�
щою подругою, з якою можна
поговорити про будь�що. Коли
при одній лише думці про неї
стає тепло.

Як можна залишити дирек�
тора, від якого так приємно
читати коментарі на «Фейсбуці».
Директора, що такий серйозний
на врочистих заходах, але такий
щирий і веселий в випадкових
розмовах у коридорі.

Як можна залишити викла�
дачів, кожен з яких, без пере�
більшення, особливий. Як мож�
на залишити одногрупників,
якщо вони позичили в тебе
гроші, а ще, якщо вони стали
твоїми найкращими друзями.
Як можна залишити місце, в яке
ти закоханий...

Безперечно, фізико�техніч�
ний ліцей дає унікальні мож�
ливості для дітей з�поза меж
Івано�Франківська одержати
якісну середню освіту в умовах
обласного центру. Навчання
тут на найвищому рівні. І якщо
вибираєте для себе ФТЛ, то
будьте готові попрацювати.

Але зайшовши в його двері,
ви не захочете з них вийти. Тут я
полюбила бордовий колір, жовті
футболки, холодну воду, збори
в актовому залі, штани на кант...

Тут панує своя особлива
атмосфера. Цей ритм, у якому
живе ліцей, тепер став ритмом
мого серця. Ці роки стали най�
кращими лише тому, що вони
були проведені в ФТЛ.

Дякую тобі, фізико�технічний
ліцей, за Говерлу�2017, дякую
за все найсвітліше, що сталося
в моєму житті з тобою до цього
часу.

Людмила РОМАНЮК,
ліцеїстка 3$го курсу,

с. П’ядики Коломийського району

ÆÈÂÅ ÏÀÌ’ßÒÜ – ÆÈÂÅ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

Вересень і жовтень є особ�
ливими місяцями для Меморі�
ального комплексу «Дем’янів
Лаз». У вересні там згадували
трагічну для всіх галичан подію
– вторгнення московських оку�
пантів у 1939 році, яке комуніс�
тична, а тепер і путінська «нео�
імперська» пропаґанда називає
«визвольним походом», «брат�
ньою допомогою», як і окупацію
частини Донбасу в 2014 році.

До меморіальної каплиці
на Богослужіння зійшлися сотні
мирян з різних куточків нашого
краю. Були серед них і родичі
тих, що були знищені в 1939–
1941 роках. Після Служби Божої
відвідувачі ознайомилися з ек�
спозицією музею та оглянули
дві пересувні виставки: «Забут�
тю не підлягає. Хроніка кому�
ністичного терору» та «Шлях
на Голгофу. Репресії НКВД про�
ти УГКЦ», яку надав Інститут
історії та політології ПНУ імені
Василя Стефаника.

Завідувач музею розповів про
події, що розгорталися в Захід�
ній Україні 78 років тому, коли
для поневолення волелюбних
українців були створені не тільки
відповідні радянські партійні
органи, але й потужні силові
структури… Зокрема, 6 листо�
пада, згідно рішення ВР СССР

від 1 листопада про
приєднання Західної
України до складу
СССР, нарком внут�
рішніх справ СССР
Лаврентій Берія ви�
дав наказ «Об орга�
низации органов
НКВД Западной Ук�
раины», згідно з яким
створювалися управ�
ління НКВС у Львів�
ській, Луцькій (згодом

– Волинській), Станіславській
і Тернопільській областях. До
складу УНКВД Станіславської
області ввійшло 14 повітових
відділів НКВД: Богородчанський,
Галицький, Городенківський,
Волинський, Жидачівський, Коло�
мийський, Калуський, Косів�
ський, Надвірнянський, Рогатин�
ський, Стрийський, Снятинсь�
кий, Сколівський і Тлумацький.
Наказом від 13 грудня Жидачів�
ський та Стрийський ПВ НКВД
ввійшли до складу УНКВД у Дро�
гобицькій області, а також ство�
рено Станіславський повітовий
відділ НКВД в селі Софіївка (тепер
мікрорайон міста).

Встановлений на Західній Ук�
раїні радянський тоталітарний
режим заборонив діяльність усіх
політичних партій, культурно�
освітніх, спортивних та госпо�
дарських товариств: «Просвіта»,
Союз українок, «Луг», «Сільський
господар» – і розпочав переслі�
дування національно свідомих
українців, у першу чергу, членів
ОУН.

Про масові вбивства людей
у тюрмі м. Станіслава перед
війною було відомо давно, але
мало хто насмілювався гово�
рити про це вголос. І тільки
14 серпня 1989 року, як зазна�
чає судмедексперт�криміналіст

О. Левицький, старший слідчий
прокуратури Івано�Франків�
ської області юрист 1�го класу
М. М. Данилів порушив кримі�
нальну справу № 63953 за зая�
вою громадянина Володимира
Теодоровича Данилишина, який
заявив, що перед початком
Великої Вітчизняної війни війсь�
ками НКВД в урочищі Дем’янів
лаз були поховані громадяни,
розстріляні в місцях позбав�
лення волі.

За цією кримінальною спра�
вою було винесено постанову
про проведення розкопок жертв
комуністичного терору, які роз�
почалися 21 вересня 1989 року
й тривали близько місяця. Під
час розкопок були досліджені
ексгумовані кісткові останки
524 людських скелетів, з яких
359 встановити не вдалося.

27 вересня 1989 року на роз�
копки до Дем’янового лазу при�
їхав Д. Павличко, який, даючи
оцінку побаченому, сказав:
«…Ми, українці, не повинні ні�
коли забувати того. Ніколи!
Ми повинні показувати своєму
народу й іншим народам все те,
що творили ті звірі в людській
подобі з нашим народом на
нашій землі... Це злочин проти
людства».

Велику цінність для історії ста�
новлять свідчення очевидців.

За свідченнями мешканця
Пасічної Михайла Припхана, в
червні 1941 року він бачив, «як
повз нашу хату везли на маши�
нах живих людей до Дем’янового
лазу. Везли їх тільки тоді, коли на
землю опускалася ніч. Машини
були криті брезентами, з таких
машин капала на дорогу кров».

Як свідчив інший очевидець –
Григорій Федик, приречених на
смерть змушували самим собі
копати спільні могили.

Слід зазначити, що першими
розпочали розкопки в урочищі
Дем’янів лаз у серпні 1941 року
німці, намагаючись показати
справжнє обличчя радянської
системи з метою завоювання
довіри у місцевого населення
й для подальшої співпраці з ним.
Жителька села Пасічна Ольга
Бігун пригадувала: «Вже при
німцях ми довідалися, що в лісі
є кілька могил. Про це було на�
друковано в газеті, а ми, діти,
першими побігли подивитися,
що там розкопують… Першою
відкопали жінку з дитиною на
руці. Вона і після смерті притис�
кала немовля до грудей».

При чому, за показаннями
судмедекспертизи, проведеної
під час розкопок вже у 1989 році,
дитина була живою прив’язана
до грудей мертвої матері.

«Наці», які вже всіяли конц�
таборами й крематоріями май�
же всю Європу, зіткнувшись із
більшовицькими злочинами,
збагнули, що далеко відстали
від своїх учителів. У тюрмах,
де господарювало НКВД, вони
бачили не тільки гори трупів, але
й повні відра з повибираними
очима, з повідрізуваними язи�
ками, вухами, носами, жіно�
чими грудьми. Німецькі екс�
перти фотографували шибе�
ниці, гільйотини, електричні
стільці, весь цей арсенал енка�
ведистів, і водили тюрмами
галичан, змушували їх розкопу�
вати в лісових нетрях могили,
аби бачили, що таке комунізм.
Та невздовзі й німецькі окупанти
розстрілювали наших краян
неподалік від місця злочинів
своїх вчителів із НКВД.

29 жовтня 1989 року в Дем’я�
новому лазі відбулося півміль�
йонне перезахоронення жертв

комуністичного терору й пана�
хида, яку відправили свяще�
ники УГКЦ. Згодом до трьох мо�
гил доєдналися ще дві: з с. Посіч
з 32 останками та 15 остан�
ками, знайденими поблизу ЗШ
№ 5 та № 7.

В 2014 році спадкоємиця
СССР Росія розпочала відкриту
аґресію проти України. У цій війні
загинули тисячі патріотів. Серед
цих Героїв є і 31 мешканець
Івано�Франківська: Тарас Шев�
ченко, Олег Басараб, Андрій
Прошак, Андрій Бистров, Сергій
Харенко, Ярослав Чомко, Яро�
слав Костишин, Григорій Сема�
нишин, Петро Остап’юк, Віктор
Яков’як та інші учасники росій�
сько�української війни, що три�
ває і далі, щодня забираючи
молоді життя.

23 вересня батьки Героїв
приїхали до Дем’янового лазу
на панахиду за своїми синами,
що полягли на Донбасі. Двоє
з них – Тарас Шевченко і Олег
Басараб – поховані тут, на пасіч�
нянському кладовищі. Після
молебню батьки поклали квіти
й запалили свічки пам’яті на
могилах українських героїв.

Незабаром до пантеону
загиблих від рук Москви може
доєднатися ще одна братська
могила з останками жертв ста�
лінського терору, знайденими
в ході розкопок біля міського
озера, які проводять обласне
товариство «Меморіал» та
комунальне підприємство
«Пам’ять».

Наше життя відстояне попе�
редниками і наша пам’ять про
героїв потрібна, в першу чергу,
нам і нашим нащадкам.

Михайло ФРЕЇК,
завідувач МК «Дем’янів Лаз»

ЦЕ – НАША ІСТОРІЯ

Наше завдання – зберегти
і відродити в серцях молоді
сторінки історії нашого краю.
З 12 жовтня з ініціативи ГХР
«Клич» та її голови Б. Гоблера,
ІФ ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шев�
ченка і за сприяння керівника
департаменту освіти міськвикон�
кому І. Смаля було відновлено
проведення екскурсій у місь�
кому меморіальному сквері.

Основна їхня мета – пере�
дати духовні й патріотичні цін�
ності молодому поколінню, щоб
воно краще знало, любило й ціну�
вало історію свого міста, зокрема
про видатних особистостей, які
віддали своє життя за волю й
незалежність України.

У заході взяли участь учні
й учителі ЗОШ № 7 і СШ № 5.

Розпочали з панахиди за всіма
Героями до свята Покрову Пре�
святої Богородиці, Дня захис�
ника України, Дня козацької
слави і 75�річчя УПА, яку провів

о. Роман Терлецький. Перед
учнями виступили викладачі
ПНУ ім. В. Стефаника Любов
Ґеник, дідусь Героя Небесної
сотні Романа Гурика Мирослав,
викладач Надія Гриців, екскур�
совод Олександр Хоменко
і голова ГХР «Клич» Богдан Гоб�
лер, які розповіли історію скве�
ру і видатних особистостей, які
поховані тут, зокрема Д. Січин�
ського, Л. Бачинського, Є. Желе�
хівського, Й. Дзвонковську,
українських січових стрільців,
жертв Дем’янового лазу, а та�
кож Героя Майдану Р. Гурика
і воїнів АТО, що загинули вже
нещодавно.

Учні з зацікавленням слухали
розповіді. Такі екскурсії дуже
важливі й необхідні для шко�
лярів, які вступають у доросле
життя, щоб із них виростали
свідомі будівничі свого краю.

Надія ГРИЦІВ, просвітянка

ÁÅÇ ÌÈÍÓËÎÃÎ ÍÅÌÀ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ
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ПРОФІ

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

В І Т АВ І Т АВ І Т АВ І Т АВ І Т А Н Н ЯН Н ЯН Н ЯН Н ЯН Н Я!!!!!
Віншуємо з днем народ�

ження секретаря Калуського
міськрайонного об’єднання
ВУТ «Просвіта» імені Тараса
Шевченка, засновницю й
багаторічну голову осередку
с. Верхня, ініціаторку ство�
рення двох музеїв

МАРІЮ КУЗИК.
Зичимо здорового просві�

тянського довголіття, мно�
гая і благая Вам літ!

Хай щастя вікує
у Вашому домі

І радість хай буде завжди,
Здоров’я міцного

і доброї долі
Господь хай засилає

на довгі роки!
Керівництво «Просвіти»

Калущини і просвітяни району

Саме про натхнення, про те,
звідкіль воно приходить і нади�
хає автора, говорили учасники
презентації збірки поезій Ва�
силя Клічака «Копана гора»,
що відбулася в бібліотеці ОНД
«Просвіта».

Автор і нині киянин оповідав
про те, що йому приносить
натхнення не лише такі милі
зустрічі з рідним краєм, із зем�
ляками й ровесниками, а й
спілкування з героями мос�
ковсько�української війни, спіль�
ні переживання з тими, хто втра�
тив друзів і товаришів у жорс�
токих боях під Іловайськом,
Дебальцевим, під донецьким
летовищем. Така жорстока
реальність нинішнього буття.
Хоч із висоти прожитих літ він
усвідомив, що найбільший скарб
захований якраз у горі його

ËÈØ Ó ÍÀÒÕÍÅÍÍ² ÍÀÐÎÄÆÓªÒÜÑß ÑËÎÂÎ
дитинства, яка так і назива�
ється – «Копана гора».

Про це говорив голова ОО
НСПУ Євген Баран. А прозаїк –
просвітянин покутянин Дмитро
Захарук нагадав, що поезія для
Василя Клічака це лише час�
тина його праці. Він селекціо�
нує Слово, видавши сучасний
словник української мови.
Хоч для нього Копана гора була
і залишається центром світу
і Всесвіту.

Про Копану гору чи оране
поле кожного з нас, зокрема і
свого великого земляка Зіновія
Красівського, говорив голова
ОО ВУТ «Просвіта» Степан Вол�
ковецький. Саме у таких симво�
лах і закодований патріотизм
українців. Поринали спогадами
в минуле й заглядали в перспек�
тиву ровесниця й однокласниця

поета Ярослава Василишин,
письменник Василь Бабій, голова
Коломийського РМО «Просвіта»
Василь Глаголюк, поетка Ольга
Бреславська та інші. У відповідь
їм автор читав поезії і говорив
про плани на майбутнє.

Богдан ВІВЧАР

* * *
Жваву розмову про поезію

викликала збірка Василя Клі�
чака «Копана гора» на презен�
тації в рідному селі поета Руд�
ники на Снятинщині, у бібліотеці
Снятина, в Коломийському
інституті Прикарпатського уні�
верситету імені Василя Стефа�
ника, в Коломийських рай�
бібліотеці, міській бібліотеці
№ 1 для дорослих...

Слово про автора мали го�
лова коломийської «Просвіти»

Василь Глаголюк, директор рай�
бібліотеки Наталія Тарновецька,
завідувачка міської бібліотеки
Любов Ковтуник, поет Василь
Рябий, літературознавці Євген
Баран, Микола Васильчук, Галина
Волощук та інші.

Гість читав свої вірші, відпо�
відав на запитання. Він був у
чудовому настрої, ставши учас�
ником фестивалю книги, зініці�
йованому міським відділом куль�
тури Коломийської міськради,
який очолює Уляна Мандрусяк,
РМО «Просвіта».

Повернувся до Києва Василь
Клічак із поетичним натхнен�
ням, добрими враженнями від
зустрічі з шанувальниками його
творчості, що ніколи не забу�
деться.

Володимир ФРАНКЕВИЧ,
член НСЖУ, просвітянин

В Яремчі в оздоровчому
комплексі «Карпати» зібралися
пасічники з усієї України обго�
ворили свої насущні проблеми.
Тема: «Якість меду і здоров’я
бджоли з метою збільшення
його експорту».

Конференцзал заповнений
вщерть. Відкрив зібрання голова
Спілки пасічників України
В. Скрентович. На мій погляд, по�
радянськи. Ні тобі гімну Укра�
їни, ні благословення духовних
отців. Мені доводилось брати
участь у таких зібраннях в інших
країнах. Без благословень
і подяки ніде не було початку.

Після відкриття виступила
заступник міністра сільського
господарства з питань євроін�
теґрації Ольга Трофімова. З її
загальної доповіді учасники
дізнались багато цікавих цифр.
В Україні налічується 4 млн.
бджолосімей, десь біля 400 ти�
сяч пасічників. У 2016 році
вироблено біля 70 тисяч тонн
меду, з яких майже 57 тисяч
тонн експортовано в 54 країни
світу. Україна з виробництва
меду четверта у світі (Китай зай�
має перше місце, Туреччина –
друге, Арґентина – третє). Най�
більше експортується меду
в Німеччину, далі – в Польщу,
США.

На Дні пасічника були при�
сутні делеґації з сусідніх країн:
з Польщі – 22 пасічники з Люб�
лінського воєводства з головою
воєводської спілки пасічників
Збігнєвом Янкевичем та голо�
вою Спілки пасічників Польщі
Вальдемаром Кудлою. Він у сво�
єму привітанні сказав, що про�
блеми спільні. Але підтримка
польської держави у розвитку
бджільництва дуже значна. На
все є дотація держави: до 80 від�
сотків на інвентар, ліки, вулики,
причепи для кочівлі...

В Україні за Президента
В. Ющенка була допомога на
кожну сім’ю. Відтоді – нічого
немає. Заступник міністра ні�
чого позитивного на найближче
майбутнє не обіцяла.

Від Словаччини з привітан�
ням виступив голова Спілки
пасічників Міхал Дорал. Він
звернув увагу присутніх, що все,
що виробляє бджола, – корис�
не для здоров’я людини і вони
приділяють цьому велику увагу.
Вони часто бувають в Україні,
навіть на Сорочинський ярма�
рок їздять. Крім цього, дорікнув
українській владі, що для такої

великої країни як Україна дві
державні лабораторії з серти�
фікації меду – дуже мало. Я до�
дам, що визначення сертифі�
кату якості дуже дороге. А без
сертифікату якості, який пере�
віряється при в’їзді в Євросоюз
(Польща – Коркова), не може бути
мова про ввезення меду.

З Люблінського університету
природи виступив професор
Грегож Возняк. Він багато уваги
приділив прекрасним природ�
ним особливостям, які має
бджола в Україні, тому гріх не
користатися з цих Богом даних
умов. А це має чути влада на всіх
рівнях, особливо центральна.
В Україні є переважно дві поро�
ди бджіл, які прекрасно спів�
працюють з людиною. Борони
Боже втратити цю породність
змішуванням з іншими менш
продуктивними.

Щодо проблем боротьби
з захворюванням кліщем Вар�
роа, то в Польщі заборонене
вживання ліків на основі клар�
тана й тактику. Пасічники по�
винні пам’ятати, що кліщ звикає
до деяких старих засобів
боротьби (різні кислоти). Його
залишається до 14 відсотків.
А треба, щоб залишалося не
більше 3–4 відсотків. Якщо
більше – сім’я пропадає.

Вчений з Любліна звернув
увагу українців на проблему
виведення племінних маток.
Для того, щоб матка була ґаран�
товано племінною, потрібне її
штучне запліднення. Для цього
потрібні спеціальні прилади.
В Україні це роблять дідівсь�
ким методом. Як завжди – брак
коштів. У Європі це роблять з
кінця 90�их років. Виявляється,
що цей університет давно плідно
співпрацює з кафедрою біології
з Чернівецького університету.
Браво, буковинці. Наш універси�
тет ближче на 150 км, а Львів�
ський поряд – і що з того?

Ще декілька слів про пробле�
ми пасічників у Франції. Влада
цієї країни свого часу не при�
діляла увагу бджолярству. Тепер
схаменулася – але запізно.
У Франції виробляється меду
тільки 20 відсотків від потреби.
Ніхто не хоче займатися цією
шляхетною справою, яка вима�
гає знань, любові та посвяти
бджолі (1 кг меду коштує в
Парижі десь біля 40 євро). Дуже
корисним було спілкування
пасічників у Яремчі, але влада
всіх рівнів байдуже спостерігає
за розвитком бджільництва.
Спіл�кою мають керувати авто�
ритети у галузі, які можуть вільно
заходити у владні кабінети й
вирішувати нагальні проблеми
Божої комахи та пасічників. Бо�
ронь Боже запізнитися. Не буде
бджоли – загине людство.

Михайло РУДКОВСЬКИЙ

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÄÅÍÜ ÏÀÑ²×ÍÈÊÀ
У НД «ПРОСВІТА»

За сприяння ОО ВУТ «Про�
світа» ім. Т. Шевченка відбу�
лася презентація двох томів
видання, де автори Міхай Тимо�
шенко та Кирило Горішній мали
чудову нагоду зустрітися з чи�
тачами й розповісти історію
творення книжки.

За їхніми словами, графічний
роман – популярний у Європі
вид мистецтва. Як історик Ки�
рило Горішній шукав класичні
твори в українській літературі,
які міг би адаптувати для цього
жанру. Таким виявився «Герой
поневолі» Івана Франка про
часи революції в Австро�
Угорській імперії, про Львів. Не�
просто було знайти художника,
щоб втілити цей задум. А коли
познайомився з Міхаєм Тимо�
шенком, художником�графіком,
то виявилося, що погляди на
концепцію видання у них збіга�
ються, і за свою частину роботи
взявся Міхай.

У спільному виданні вони
намагалися відтворити Львів
того періоду, про який йдеть�
ся у книжці, вигляд тодішніх
будівель, вулиць, вивісок,
містян. Шукали в музеях, ар�
хівах та приватних колекціях
старі поштівки, гравюри і фото�
графії.

«Найбільше часу потребу�
вала саме робота над ілюстра�
ціями, адже кожна з 350 карти�
нок другого тому, наприклад,
малювалася вручну, а опрацю�
вання, форматування і текстова
адаптація вже робилися у спеці�

альній програмі», – зазначив ху�
дожник Міхай Тимошенко.

«Оскільки Львів дуже попу�
лярний серед іноземних ту�
ристів, то ми вирішили, що цей
роман можна буде експорту�
вати за кордон», – сказав Кирило
Горішній.

Автори зазначають, що їхня
робота присвячена Іванові
Франку. Головна ідея – популяри�
зувати українську літературу
в такому форматі, який подоба�
ється всім поколінням читачів.
Книжка вже перекладена анг�
лійською та німецькою, була
презентована у Кембриджі,
Брюсселі, а також у багатьох
містах України.

Така їхня просвітницька ро�
бота заслуговує щонайменше
поваги і вдячності, адже чоловіки
займаються видавництвом у
вільний від основної роботи час,
з власної ініціативи та за влас�
ний кошт популяризують власне
українську мову. До слова, Ки�
рило Горішний – француз з укра�
їнським корінням. У свій час
працював представником Фран�
ції при Міністерстві закордон�
них справ України, а після закін�
чення контракту вирішив осісти
на рідних теренах. Подібно
до нього, Міхай Тимошенко –
румун, що також у зрілому віці
приїхав до Львова й навчався
в Академії мистецтв, і, як вия�
вилося, по батькові у нього укра�
їнські корені.

«Герой поневолі» цьогоріч
отримав відзнаку «Форуму ви�
давців» у Львові як «Найкраща
книга року». Вже вийшли дві
частини графічного роману, його
творці планують видати п’ять.
Наразі йде робота над ще одним
проектом – фотокнигою про відо�
мого гуцульського фотографа
Миколу Сеньковського. А також
готується графічне видання на
твори Лесі Українки.

Оля БОЙЧУК, просвітянка

ÇÀ ÏÎÂ²ÑÒÞ ÔÐÀÍÊÀ

Вперше в Івано?Франківську представили українську кла?
сичну літературу в європейському форматі – графічний ро?
ман за повістю Івана Франка «Герой поневолі».

ПОЕЗІЯ

У книгарні «Є» відбувся вечір
жіночої поезії, який органі�
зували Мілена Вітровська та
Ольга Новак. Такий захід вони
в Івано�Франківську проводять
уже вдруге.

У вечорі взяли участь шість
талановитих і неординарних по�
етес, музиканток і прозаїків.

Цього разу зібралися найкращі
поетеси, «найулюбленіші» – на�
голошує одна з організаторок
вечора Мілена Вітровська.

Вірші, проза, романси поєд�
нувалися у мелодійній симфонії
жіночого слова. Усі твори різни�
лися своєю тематикою: від при�
страсного пориву кохання у
рядках Мар’яни Сурмачевської,
«темної» філософської лірики

ÑÀÌÀ Í²ÆÍ²ÑÒÜ ² ÙÅÌ
Галини Гурієвої, «весняних»
віршів і прози Марії Цимбал до
гуцульського запалу й містики
Власти Властенко, ніжних ро�
мансів Йордани Дранчук і без�
цензурної, вільної прози Юлії
Безрукової. Загалом кожна
поетеса віддавала свою енер�
ґетику залу, а зал віддячував
аплодисментами.

Декламація поезії, поєднана
з акторською грою, передавали
величезну кількість емоцій.

«Вірші – це розмова моєї
душі», – говорить одна з учас�
ниць творчого вечора, поетеса
Мар’яна Сурмачевська.

Завершилось дійство твор�
чим перформансом молодих
поетів.

ЛЮБИ І ЗНАЙ
СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈÍÀ
ËÈÑÒÎÏÀÄ

1 ЛИСТОПАДА
День державності на західно;

українських землях.
Утворення ЗУНР.
4 ЛИСТОПАДА
145 років народження Бог;

дана Лепкого (1872–1941),
прозаїка, поета, літературо�
знавця, який часто бував на
Івано�Франківщині.

75 років народження Дмит;
ра Юсипа, письменника, літе�
ратурного критика, члена НСПУ,
уродженця села Лужки Долин�
ського району.

80 років народження Ми;
рослава Попадюка, педагога
та публіциста, автора семи
поетичних збірок, громадсько�
просвітницького діяча, почес�
ного члена «Просвіти», редак�
тора і видавця, уродженця с. Хлі�
бичин Снятинського району.

5 ЛИСТОПАДА
135 років смерті у Чернівцях

Миколи Верищинського
(1793–1882), українського релі�
гійного та громадсько�культур�
ного діяча і педагога м. Коло�
мия.

6 ЛИСТОПАДА
210 років народження

Кароля Антоновича (1807–
1852), польського письменника
вірменського походження, який
писав на основі гуцульського
фольклору.

150 років народження
Дмитра Йосифовича (1867–
1939), українського літератора,
перекладача, релігійного діяча,
уродженця села Старі Скомо�
рохи Галицького району.

7 ЛИСТОПАДА
100 років народження Ми;

коли Варенні (1917–2001), при�
карпатського художника, живо�
писця і графіка, заслуженого
художника України.

8 ЛИСТОПАДА
130 років народження

Дмитра Вітовського (1887–
1919), військового діяча, органі�
затора Листопадового зриву
(1918), письменника, урод�
женця села Медуха Галицького
району.

9 ЛИСТОПАДА
День української писем;

ності та мови.
55 років перейменування

міста Станіслав на Івано;
Франківськ.

12 ЛИСТОПАДА
95 років народження Ми;

хайла Андріїва (1922–2010),
псевдо – Орлик, суспільного та
громадсько�політичного діяча,
мецената, уродженця с. Борт�
ники Тлумацького району.

13 ЛИСТОПАДА
210 років народження Івана

Капущака (1807–1868), гро�
мадського діяча, депутата (по�
сла) австрійського парламенту
в 1848 році, уродженця села
Ляхівці (тепер – с. Підгір’я) Бого�
родчанського району.

(Закінчення буде)

З РОСИ І ВОДИ!..


