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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ “ГАЛИЦЬКУ ПРОСВІТУ”!  Передплатний індекс 91083

Як уже повідомляла «Галицька
Просвіта», в Народному домі
«Просвіта» відбулась просвітянсь-
ка конференція за участю духо-
венства на тему «Роль Церкви
у вихованні людини на засадах
християнської моралі». Вона була
присвячена 145-річчю від дня
народження митрополита Андрея
Шептицького. Зрештою, пройшла
дискусія під гаслом його щирого
зізнання: «Я так люблю Вас, моїх
любих Українців, що радо поклав
би за Вас серце і душу». І всі до-
повідачі й промовці повсякчас
зверталися до цієї мойсеївської
постаті, його життя і чину.

Уділив благословення й виго-
лосив доповідь «Вплив христи-
янської моралі на відродження
української державності. Постать
митрополита Андрея Шептиць-
кого кличе до праці» єпископ
Софрон Мудрий ЧСВВ – профе-
сор, доктор, ректор Івано-Фран-
ківської теологічної академії УГКЦ.
Він продемонстрував два фоліан-
ти щойно виданих проповідей
А. Шептицького. І це лише ма-
ленька частка ідейного спадку
митрополита Андрея.

У вітальному слові голова
ОО ВУТ «Просвіта», співголова Івано-
Франківського НКЗУ, народний
депутат України першого та дру-
гого скликань ВРУ Степан Волко-
вецький порушив питання, чому
на державному рівні не вшанову-
ють українського Мойсея. А тому
що немає у нас державної ідео-

КОНФЕРЕНЦІЇ

ÂÀÆËÈÂÀ ÏÐÎÑÂ²ÒÍÜÎ-ÄÓÕÎÂÍÀ ÑÏÐÀÂÀ
логії та й сама українська дер-
жавність закріплена формально,
а не вкорінена в буття української
нації, наголосив промовець. Він
акцентував увагу на історичному
досвіді співпраці «Просвіти»
і Церкви у справі виховання наро-
ду. Доповідач підкреслив, що вся
праця нинішньої «Просвіти» поля-
гає в утвердженні національної
ідеї та українських традицій, які
тісно пов’язані з християнськими
цінностями. Саме це закладене
в розробленій концепції «Відрод-
ження «Просвіти» в кожному селі,
трудовому колективі». У цій важ-
ливій справі просвітяни співпра-
цюють із Церквою, яка нині є чи
не єдиною інституцією духовної
опіки над народом.

«Духовно-моральні засади
душпастирської діяльності Церк-
ви» – такою була тема доповіді
отця Василя Рака – синкела у
справах капеланізації душ пастир-
ства Івано-Франківської єпархії
УГКЦ, викладача Теологічної ака-
демії. Отець Олександр Дорике-
вич – капелан для вірних УГКЦ
(Орігуела Аліканте в Іспанії) роз-
повів про духовну опіку над за-
робітчанами, а кандидат медич-
них наук Андрій Черемський про-
аналізував становище греко-
католицьких громад на Харків-
щині. «Роль Церкви у національному
відродженні України» досліджував
голова фракції «Національний
вибір» в обласній раді Богдан Бо-
рович. Про проблеми християнсь-

кої родини говорив народний де-
путат України першого скликання,
співголова обласного НКЗУ Дмит-
ро Захарук. Цікаві варті насліду-
вання факти участі духовенства
Станиславівської єпархії у про-
світянській діяльності навів до-
цент Прикарпатського національ-
ного університету ім. В. Стефани-
ка, член НТШ Петро Арсенич.
А аспірантка цього ж закладу
Людмила Обух представила до-
слідження щодо збереження укра-
їнських музично-освітніх традицій
в діяльності Науково-Богословсь-
кого Інституту в США.

ВИСТАВКИ

ØÀÍÀ ÂÅËÈÊ²É
ËÞÄÈÍ²

Виставка документів, праць,
світлин, книг, присвячена 145-річчю
Митрополита Андрея Шептицько-
го, відкрилася в Музеї національ-
но-визвольних змагань Прикар-
патського краю.

У матеріалах досліджений
шлях духовного Мойсея українсь-
кого народу від народження до
вічності. Є тут і розповідь про
короткий період перебування його
на єпископській кафедрі у Стани-
славові 1899–1900 років. Саме тоді
з’явився його лист «До моїх любих
гуцулів», писаний простою мовою,
а часом і діалектом. До речі, Анд-
рей Шептицький, як і Христові
апостоли, не раз звертався до
людей тією мовою, тією говіркою,
яка була їм близька й зрозуміла.

А ще – він був близький і щирий
у стосунках із пластунами. Про це
засвідчує світлина з резиденції
у Підлютому. Він віддав землі
для розбудови пластової станиці,
відкривав лічниці, молочарні, учи-
лища. Саме завдяки старанням
митрополита була відкрита аґрар-
на школа у с. Милування ниніш-
нього Тисменицького району.
Митрополит Андрей був відкритий
для спілкування з усіма. Свідчен-
ням цього його «Лист до українсь-
кої віруючої православної інтелі-
ґенції», його діяльність у Росії
щодо створення греко-католиць-
ких згромаджень у Петербурзі
й Москві в час депортації туди
в роки Першої світової війни.

Про те, як владика благословив
сина бідного селянина на духов-
ну науку, на відкритті виставки
оповів колишній учитель і про-
світянин Василь Гук. Про подвиж-
ництво українського Мойсея гово-
рили о. Олег Каськів, генеральний
вікарій Івано-Франківської єпархії
УГКЦ, дослідниця діяльності мит-
рополита А. Шептицького сестра
Марія із США, в. о. директора му-
зею Оксана Романів, краєзнавець
Петро Арсенич, депутат облради
Богдан Борович та інші. А колиш-
ня вчителька Ярослава Левицька
прочитала вірші, присвячені мит-
рополитові Андрею.

Б. В.

Заступник голови ОО Спілки
офіцерів України і ревний дослід-
ник історії краю Ярослав Оленчук
представив дослідження про
маловідомі сторінки діяльності
митрополита Андрея Шептицько-
го. Він нагадав, що у часи бездер-
жавності українського народу
А. Шептицький був не лише духов-
ним пастирем, а й великим дер-
жавником, який обстоював інте-
реси простого люду. Він рятував
галичан від полонізації, допома-
гав селянам у придбанні землі,
а дітям з убогих родин – здобути
освіту. Тодішня окупаційна влада
чи-то польська, чи-то радянська,
чи-то німецька боялась його.
Боїться і сьогоднішня, не спро-
мігшись на державному рівні від-
значити ювілей.

На конференції звучали молит-
ви у виконанні талановитих моло-
дих виконавців Аліни Насадик та
Вікторії Петрової на слова Несто-
ра Мартинця і музику Ірини Батюк,
вірші Ярослави Левицької. Був
презентований фільм «Воїни
Божого духа» з історії українсь-
кого капеланства.

В ухваленій резолюції запропо-
нували, зокрема, звернутись до
влади щодо випуску ювілейної
монети, присвяченої 145-річчю
митрополита Андрея.

Окремі доповіді-дослідження
будуть опубліковані у «Галицькій
Просвіті».

Богдан ВІВЧАР

ÀÍÎÍÑ
Запрошуємо діючих на-

родних депутатів України
від нашої області на зустріч
з громадськістю краю, при-
свячену Дню Незалежності
України, яка відбудеться

15 серпня 2010 року
о 17.00
в Народному домі
«Просвіта».

Із виступу Дмитра Павличка
на ІІІ Міжнародному конґресі

«Діаспора як чинник
утвердження держави Україна

у міжнародній спільноті:
сучасний вимір,

проекція в майбутнє»

100 днів при владі Президента
Януковича показали, що Україна
як незалежна держава поступово
перестає існувати. Правлячий
режим поводиться як покірний
сателіт Москви. Чорноморському
флотові Росії віддали частину
території України. Під маскою на-
чебто з економічного боку корис-
ного для України об’єднання най-
важливіших її енерґетичних та
промислових галузей з подібними
російськими галузями планується
створити Єдиний економічний
простір. Україна втратить еконо-
мічну незалежність, а політичну,
вважайте, уже втратила. Команда
Президента Януковича втішає нас
угодою з Росією про встановлен-
ня межових стовпчиків на укра-
їнсько-російському кордоні, а тим
часом оживляє радянські методи
і способи знищення української
мови та історії в межах України.
Національно-визвольні рухи і
війни, їхні керівники І. Виговський,
І. Мазепа, С. Петлюра, М. Гру-
шевський, Р. Шухевич, С. Банде-
ра піддані замовчуванню, а деякі
названі зрадниками.

Маємо сьогодні яскраво вира-
жену антиукраїнську владу й пере-
сварену опозицію, нездатну об’єд-
натися. Право очолити опози-
цію, безперечно, має Юлія Ти-
мошенко, близька до перемоги
на президентських виборах.
Передвиборча програма Юлії
Тимошенко була сповнена патріо-
тичним духом, недаремно за неї
проголосувало 12 мільйонів укра-
їнців. Юлія Володимирівна обсто-
ювала єдину державну українсь-
ку мову, економічну та енерґетич-
ну відмежованість України від Росії,
націленість України на вступ у Євро-
союз і НАТО. «Патріотичні» партії
і вожді, які з ганебними результа-
тами програли президентські
вибори, продовжують боротьбу
між собою, сприяють владі й фак-
тично об’єднуються з нею, нама-
гаючись найяскравішу постать
з опозиційного кола принизити
й усунути зі своєї дороги до вла-
ди. Не за Україну, а за владу бо-
рються ці нікчемні політики, що за
свою зрадницьку службу прагнуть
ще два роки одержувати депу-
татську зарплату.

АКТУАЛЬНО

ÍÅ ÇÄÀÒÈÑß!

(Чит. стор. 2)

Конференція обласного осеред-
ку партії «Наша Україна» попри
оптимістичні заяви лідерів таки кон-
статувала, що доведеться зробити
ротацію кадрів, щоб вичистити її від
зрадників і «болота». У своєму вис-
тупі Степан Пушик заявив про безліч
політичних облич, які намагаються
«в кутик заскочити». Зокрема, це
яскраво продемонстрували вибори
Президента України та голосуван-
ня проти ратифікації «Харківських
угод» та договору про Чорноморсь-
кий флот в облраді.

«Я ніколи не думав, що такі без-
дари й нікчеми прийдуть до влади»,
– дивується Пушик. «Коли єврей

каже, що галичанин неповноцінний
– я готовий його стрілити», – комен-
тує він дії міністра освіти і науки Та-
бачника. Але літератор наголошує,
що нічого проти євреїв не має, його
батьки навіть допомагали одній
такій родині під час Великої Вітчиз-
няної війни. Пушик готовий таких
людей не просто встрілити, а ще й
дати «по писку». І тільки Ольга Бабій,
на його думку, своїми передачами
на ОТБ «Галичина» пропаґує укра-
їнське. І сама Ольга Бабій не проти
давати «по писку» зрадникам та
українофобам.

Заступник голови обласної
організації партії «Наша Україна»

Роман Шевчук, аналізуючи внут-
рішньопартійні події, заявив про
масові зради й продажність. Він
не допустить проходження таких
людей до влади в майбутньому.
«Якщо буде йти болото від нашої
партії, я буду з ним боротися», –
рішуче заявив Шевчук.

Щодо боротьби зі зрадниками,
нагадаємо, що одноголосним
рішенням Миколу Круця вивели зі
складу Ради обласного осередку
політичної сили. Також вивели
ще 6 однопартійців за невідвіду-
вання зібрань Ради.

За матеріалами
Інтернет-видань

ПОЛІТИКА

ØÓÊÀÞÒÜ ÇÐÀÄÍÈÊ²Â ² «ÁÎËÎÒÎ»

Учасників конференції вітають
голова ОО ВУТ «Просвіта»

ім. Т. Шевченка
Степан Волковецький

та владика-емерит
Софрон Мудрий ЧСВВ
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Скажу про діаспору як про чин-
ник утвердження нашої держав-
ності. За 18 років незалежності
України наша діаспора у співробіт-
ництві з українськими державо-
творчими чинниками визначила
пріоритетні напрямки своєї
діяльності. Згадаймо їх. Збе-
реження й розвиток української
мови в Україні і в діаспорі. За-
безпечення недоторканності
кордонів України та вступу
України до Європейського
Союзу і НАТО. Ушанування
пам’яті жертв голодомору 1932–
1933 років та його визнання
у світі актом геноциду.

А тепер говорімо правду: чин-
на влада в Україні спрямовує свою
діяльність проти цих наших най-
головніших завдань. Міністерство
освіти вважає, що іноземці, які
хочуть учитись в Україні, не мусять
знати української мови, націо-
нальні меншості, які живуть в
Україні, також не повинні знати
української мови. Стаття 10 нашої
Конституції зневажається на
практиці, із ЗМІ, з громадської і
культурної сфери сучасної Украї-
ни українська мова усувається
владою. Найближчим часом може
бути ухвалений закон про те, що
кожна обласна виконавча рада
матиме право розв’язувати пи-
тання про державний статус росій-
ської мови на її території.

Сьогодні ми прослухали лист-
привітання Президента Януко-
вича нашому конґресові. Пре-
зидент обіцяє, що українська
мова буде державною мовою в
Україні. Ні, не цього, Вікторе
Федоровичу, ми од Вас чекали.
Українська мова є державною
мовою. Ми хотіли почути саме
від Вас, що вона є й буде єдиною
в Україні державною мовою...
А щодо недоторканності кордонів
та вступу України до Європейсь-
кого Союзу і НАТО, то ці питання
вже розв’язані. Частина території
віддана під базу російського фло-
ту, до Євросоюзу – хіба в обіймах
із Росією, а до НАТО – ніколи!

А на тій площині, де діаспора
зробила більше, як Українська
держава, тобто домоглася, що
15 парламентів світу визнали
голодомор 1932–1933 років гено-
цидом, ми зазнали найстрашні-
шого удару. Президент України
заперечив акт геноциду й пору-
шив не лише Закон Верховної
Ради щодо голодомору, а й най-
вищий моральний обов’язок
українця, зрадивши пам’ять про
жертви мільйонів забитих укра-
їнських селян, що їх замордували
за спеціальними вказівками Ста-
ліна. Заява Президента Януко-
вича щодо голодомору – най-
ганебніша брехня, висловлена
будь-коли в історії України, кримі-
нальний злочин, від якого немож-
ливо відмитися.

Визнання парламентом Квебе-
ку голодомору 1932–1933 років
як геноциду українського народу,
що сталося зовсім недавно,
викликає нашу глибоку вдяч-
ність лідерам провінції Квебек
та українській громаді Канади.
Це є також свідченням того, що
діаспора наша жива, нездоланна
і належно діє!

Свідченням мудрості й дієвості
нашої діаспори ми вважаємо ви-
моги до Президента Януковича,
письмово сформульовані Прези-
дентом Світового Конґресу Ук-
раїнців Євгеном Чолієм. Ми, тоб-
то члени Президії Української Все-
світньої Координаційної Ради,
підтримуємо Президента СКУ
Євгена Чолія насамперед у тому,
що він особисто 21 червня цього
року вручив Президентові Януко-
вичу аналітичний документ, у яко-
му розглянута діяльність чинної
влади в Україні за перші 100 днів,
діяльність у головній лінії анти-
українська, антиконституційна,
антидержавна. Цей документ
УВКР сприймає як програму своєї
діяльності. Це будуть тяжкі часи.
Ми не будемо уникати діалогу
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лише за умови, що влада буде
здатна зрозуміти, яких важких
помилок вона припустилася.

Ми закликаємо діаспору й пат-
ріотичні сили в Україні – не зда-
тися! Триматися своїх обов’язків,
діяти скоординовано й надалі на
тих ділянках, де ми розвивалися
як державники, для яких націо-
нальна свобода і державність –
найвище божество.

Мені не оминути найважливі-
шого питання, на яке сьогодні
нелегко дати однозначну відповідь.
Що нам робити, щоб протистоян-
ня з владою не доводити до ще
більшого роз’єднання України?
Є в нас публіцисти, що пропону-
ють не спалювати мостів для
порозуміння із владою, мовляв,
«на троні немає зрадників», отже,
не можна відмовлятися від
обґрунтованого впливу на Прези-
дента України, допомагати йому
набувати позитивного досвіду
державника. Вони вважають
поступки Росії, які робить Януко-
вич, тимчасовими, дипломатич-
ними кроками, які обов’язково
приведуть його до стіни, де він
зупиниться і скаже: «Ні!»

Наші «тушки» й благородні
колаборанти не можуть збагнути,
що Президент Янукович – це
видно з його дотеперішньої
політичної поведінки – не має
глибинного національного
мислення й болю. Нема в ньо-
го й почуття національної гід-
ності. Він мовчить, коли посол
Росії заявляє про те, що українсь-
кий і російський народи – це «не
просто братерські народи, а єди-
ний народ», мовчить, бо він думає
так само. А коли думає інакше, то
все ж боїться зробити зауважен-
ня неграмотному послові Росії.
Він, мабуть, почувається Прези-
дентом частини «єдіной і нєдє-
лімой», і нема такої стіни, біля
якої він скаже Москві: «Ні!» Його
філософія – це совкова квазі-
марксистська філософія, за якою
в людини на першому місці не
дух, а рабська підпорядкованість
сильнішому, багатшому й жорс-
токішому. Ця людина боїться
стати державником, бо треба
тоді взяти на себе тягар укра-
їнської незалежності, відпові-
дальність за державу, яку бу-
дувати й будувати. Всі обіцян-
ки Януковича обертаються не
навколо поняття «національна
держава», а навколо поняття
«добробут», але добробуту нема,
не буде там, де нема свободи.
І найстрашніше те, що Президент
Янукович не бачить, що дружня
йому Росія поводиться, як ворог
української державності, інакше
не можна пояснити будівництво
російських газопроводів до Євро-
пи в обхід України. Інакше не
можна пояснити того порядку
в Росії, яким три мільйони ро-
сійських українців не мають жод-
ної державної української школи,
жодного ЗМІ, щоби задовольни-
ти свої національні прагнення.
Президент Янукович вірить, що
приборкана новими тиранами
демократична душа російського
народу ніколи не прокинеться.
А ми віримо, що настала епоха,
коли імперська ідея, хоч би хто
нею захоплювався, не має перс-
пектив. Крім того, Президент
Янукович перебуває в такому
оточенні, що він навряд чи змо-
же виборсатися з нього навіть
у разі, коли українське й держав-
ницьке мислення засвітить у його
думках.

Нарешті, я хочу звернутися
до Івана Франка. Шановний
Іване Яковичу, 1884 року Ви напи-
сали національний гімн України –
«Не пора!» Дозвольте мені одне-
єдине слово в тому геніальному
вірші замінити іншим словом, сьо-
годні дуже актуальним. Ви напи-
сали: «Не пора, не пора, не пора
москалеві й ляхові служить!» На-
тоді це було добре, а натепер буде
добре так: «Не пора, не пора, не
пора москалеві й хахлові слу-
жить!»

ам цими днями проводився
Міжнародний громадянсь-
кий форум «Пилорама-

2010», куди запросили колишніх
в’язнів табору, а також відомих
політологів, істориків і право-
захисників. Я сам провів у цьому
бараці своїх майже 5 років, із
відміряних мені 19 травня 1972
року Одеським облсудом п’яти
з половиною років.

Сам В. Овсієнко перебував
у цьому таборі у 1981–1987 рр.
Там загинув Василь Стус, а також
відбували покарання Олекса
Тихий, Юрій Литвин, Валерій Мар-
ченко, Левко Лук’яненко, Євген
Сверстюк, Михайло Горинь, Іван
Кандиба, Іван Сокульський, Іван
Гель, Сергій Бабич (Сергій сидів
у Мордовії), Олесь Сергієнко,
Віталій Калиниченко, Василь Лісо-
вий, Микола Мотрук, Богдан
Чорномаз, Володимир Мармус,
Микола Нездійминога, Анатолій
Здоровий, Степан Сапеляк, Дмит-
ро Гриньків, Яків Сусленський,
Ар’є Вудка та інші українські пра-
возахисники, росіяни Сергій Кова-
льов, Віктор Браун, Віктор Пєстов.
Загалом у мене є список на 900
осіб з цього табору, останнього із
кіл ҐУЛАҐівського пекла!

Отож опівночі з 22 на 23 липня
у Брянську в поїзді № 42 російські
прикордонники при перевірці доку-
ментів призупинилися біля Василя
Овсієнка, зазирнули до паспорта,
потім розгорнути чорну течку,
звірилися з нею – і сказали Васи-
леві: «Вам заборонено в’їзд до
Росії». – «Чому?» – «Цього ми не
знаємо», – була проста відповідь.
Ще кудись зателефонували й зня-
ли з потяга. За якусь годину поса-
дили у зустрічний потяг на Київ.
Квитки на потяг і на літак, придбані
Василем на власні кошти, таким
чином, пропали (пропав тільки кви-
ток до Москви, 400 грн. Зворот-
нього з Москви до Києва я здав,
повернувшись до Києва. Я втратив
20 грн. Ну і з Конотопа до Києва за-
платив 52 грн. Невеликі втрати. А
квитка на літак на 10.45 я мав одер-
жати у Внуково на пред’явлення
паспорта й дорожньої карти, при-
сланої електронною поштою. Його
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Як уже повідомлялось,
22 липня 2010 р. у потязі
№ 42 Київ–Москва був
затриманий і висаджений
з вагону відомий українсь-
кий дисидент і політв’я-
зень Василь Овсієнко. Він
їхав і вже мав квиток на
Перм до відомого усьому
світові Меморіального
музею історії політичних
репресій «Пермь-36».

Т купив музей. Зорян Попадюк серед
ночі повідомив у Перм, щоб зняли
квитка. Чи встигли – не знаю).

Так просто і так брутально не
пустили в Росію, до «власної тюр-
ми» Василя Овсієнка, координа-
тора програм Харківської право-
захисної групи, колишнього в’яз-
ня сумління, який відсидів у ра-

дянських таборах і в’язницях май-
же 14 років.

Це всіх нас, в’язнів сумління,
просто вразило. Скільки слів мов-
лено нинішніми можновладцями
про відновлення братерських сто-
сунків між РФ і Україною, дозво-
лено в’їзд до нашої держави
таким одіозним персонам, як
Костянтин Затулін та Юрій Луж-
ков. Ще раніше російський прези-
дент Дмитро Медведєв заявив,
що РФ відмовилась від практики
так званих чорних списків.

Так що ж тоді значать заяви
президентів? Чи вони мовлять
одне, а клевретам наказують чи
дозволяють робити інше?

Колишній політв’язень з Росії
Віктор Пєстов, член Ради Кучинсько-
го музею, зателефонував мені й при-
вітав словами: «Поздравляю с воз-
вращением брежнєвских времьон!»
І, розповівши мені про подію з Васи-
лем, попросив усім повідомити, що
він рішуче виступає проти такої прак-
тики! Навіть у часи Ющенка Росія
такого собі не дозволяла.

І справді, два роки тому я у
складі групи 20 в’язнів сумління
спокійно проїхав спецавтобусом
через усю Росію на Соловки,
провів там п’ять днів, взяв участь
у конференції, і такі ексцеси з нами
не траплялися!

Що ж це сталося за цих півроку?
Чи не нагадує ця ситуація отой

парадокс із газом: було заявлено,
що Чорноморський флот РФ за-
лишається ще на 25 років, а на-
томість газ буде дешевшим! І ось
чуємо, що із 1 серпня газ для насе-
лення подорожчав!

Чи права рука не знає, що чи-
нить ліва?

 Олекса РІЗНИКІВ,
двічі репресований Радянського Союзу

Минуло 15 років як відійшов
у вічність Патріарх Володимир,
а події, пов’язані з його похороном,
залишаться в історії як «чорний
вівторок», за який досі ніхто не поніс
покарання.

Похорон Святішого Патріарха
Володимира 18 липня 1995 року був
трагічним. Він перетворився на кри-
ваву бійку. Правоохоронні органи,
намагаючись перешкодити похо-
ванню, жорстоко били учасників
жалобної церемонії та застосовува-
ли проти них сльозогінний газ.
Історія не знає такого знущання
над похоронною процесією.

Також хотілось би нагадати всім,
що Патріарх Володимир – це цер-
ковне імя, а справжнє – Василь Оме-
лянович Романюк. Він – наш земляк,
адже народився в с. Химчин Косів-
ського району. В 1944 році за зв’яз-
ки з ОУН–УПА 19-річного Василя
засудили на 20 років позбавлення
волі. У 1946 році уже в таборі – зно-
ву суд. На цей раз звинувачення в
антирадянській аґітації і пропаґанді.
Покарання відправили відбувати на
Маґадан. Перебуваючи в таборах,
Василь Романюк відчуває духовне
покликання й вирішує присвятити
своє життя служінню Богові та Ук-
раїнській Церкві.

Після звільнення Василь Рома-
нюк у 1964 році висвячується на свя-
щеника. Маючи парафію в с. Космач
та правлячи там Служби Божі, виго-
лошує промови націоналістичного
спрямування. У зв’язку з цим Рома-
нюка взяли під пильний нагляд та
заборонили правити Служби.

У 1972 році – знову арешт за зви-
нуваченням в уже відомій тодішнім
політичним в’язням статті 62 ч. 2
Кримінального кодексу УРСР за
антирадянську аґітацію і пропаґан-

СУМНА ДАТА

ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ, ÇÀ ¯¯ ÄÎËÞ
ÑÒÐÀÆÄÀÂ ² ÌÎËÈÂÑß

ду. Перебуваючи в таборі, о. Василь
Романюк оголошував часті голоду-
вання в знак протесту проти забо-
рони читати Біблію (що в більшості
тюрем світу є невід’ємним правом
ув’язнених). А 1 липня 1976 року
Романюк офіційною заявою відмов-
ляється від радянського громадян-
ства, за що в особовій справі дістає
відмітку «особливо небезпечний
рецидивіст».

Після відбуття покарання, а це
7 років Мордовських таборів і 3 роки
заслання в Якутії, Василь Романюк
мав бажання еміґрувати з Союзу, та
вдалось йому це тільки за сприяння
правозахисних міжнародних органі-
зацій, які вже знали о. Василя як
«священика-дисидента», який бо-
ровся за права людини. Романюк
викликав велику увагу міжнародної
християнської спільноти, за сприян-
ня якої у 1988 році йому дозволяють
залишити СРСР.

Його приймали у Білому домі
Америки, він виступав у парламенті
Канади, але оскільки в його жилах
текла українська кров, то в квітні 1990
року він все ж таки повертається на
батьківщину, в Україну, й бере актив-
ну участь у створенні незалежної
Української Православної Церкви
з центром у Києві. Так з його участю
у червні 1992 року заснована Укра-
їнська Православна Церква Київсь-
кого Патріархату (УПЦ КП), а 21 жовт-
ня 1993 року Василь Романюк обра-
ний Патріархом Київським і всієї Руси-
України з церковним іменем Володи-
мир. Та вже 14 липня 1995 року на
70 році життя Патріарх Володимир
помирає (діагноз – інфаркт).

Главу УПЦ Київського Патріарха-
ту годилося б ховати в усипальниці
київських митрополитів – Святій
Софії. Однак далека від релігійних

законів влада (це відбувалося при
Кучмі) та Московський Патріархат не
давали на те дозволу, демонструю-
чи таким чином свою зневагу до укра-
їнської Церкви та її народу. Їм не дава-
ло спокою й те, що Патріарх Володи-
мир був яскравою політичною постат-
тю, символом духовної незалежності.
Отож поховання його праху в тися-
чолітній святині Київської держави
означало б повернення народові його
прав на релігійну, історичну й політич-
ну спадщину. Цього «вони» аж ніяк
не хотіли допустити.

Все ж багаторічного в’язня
радянських концтаборів Патріарха
Володимира, хоча силою й не без
крові, поховали, але не в Святій
Софії, а, на подив усьому світу, – при
вході до неї. Ну, не дали варвари та
прислужники Москви (Московсько-
го Патріархату) процесії потрапити
на територію Софіївського комплек-
су. У зв’язку з цим Патріарха виріши-
ли поховати перед входом до собо-
ру, що й було зроблено, незважаю-
чи на спецпідрозділи управління
МВС, які почали застосовувати силу
та розганяти людей з площі. Тоді не
обійшлося без крові (!), тому день 18
липня 1995 року запам’ятається в
історії як «чорний вівторок».

А Московський Патріархат і надалі
підтримує антиукраїнську позицію.
Так, у 2001 році він був противником
візиту в Україну папи римського Івана
Павла ІІ, а нещодавно активно спри-
яв у перейменуванні назви київської
вулиці Івана Мазепи.

Тому, на мою думку, УПЦ (Мос-
ковського Патріархату) діє в Україні
як політичне об’єднання, яке дає
підстави для його заборони відпо-
відно до статті 37 Конституції Украї-
ни, де зазначається що: «Утворення
і діяльність політичних партій та гро-
мадських організацій, програмні цілі,
або дії яких спрямовані на ліквідацію
незалежності України, зміну консти-
туційного ладу насильницьким шля-
хом… та розпалювання релігійної
ворожнечі – забороняється» (!).

Назарій ПАВЛІВ

Василь Овсієнко – студент
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європейській державі й охороняється
конституціями держав. Право громадяни-
на говорити своєю мовою в приватному,
родинному житті охороняється Конститу-
цією України також. В публічному житті гро-
мадянин користується мовою держави
не тільки з поваги до держави чи етносу,
мова якого стала державною, а для уник-
нення змагання, чия мова популярніша,
краща й повинна звучати скрізь.

Державна мова урівнює у правах спілку-
вання абсолютно всіх громадян і національ-
на приналежність виноситься «за дужки»,
ґарантує громадянський спокій і так званий
мовний баланс. Тому держава повинна
постійно підтримувати цей баланс заради
стабільності і єдності суспільства. У зв’яз-
ку з цим нелогічними є спроби домінуючих
політиків запровадити необмежене поши-
рення російської мови, бо це дискредитує
їх як ініціаторів декларованої стабільності.
В такий спосіб можна лише з успіхом руй-
нувати державу. Чи, може, їм ввижається
«стабільність» як російськомовна уніфікація
держави після останньої інформаційної
війни з українським етносом, яку сподіва-
ються довершити силою владної «верти-

ТАК ДУМАЮ

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÀ ÃÐÀ Ó ÄÂÎÌÎÂÍ²ÑÒÜ
Дискусія про так звану двомовність

українського суспільства триває за класич-
ними правилами інформаційної війни. Від
безапеляційних заяв Табачника про благо
двомовності як неоціненного спадку
радянської системи до обережних спроб
пошуку вимушених арґументів «за». Є ще так
звані фахівці універсальної політорієнтації,
які переконують, що на мовні проблеми дер-
жави слід заплющити очі, мотивуючи це тим,
що народові це питання не цікаве.

На фоні балачок про двомовність бай-
дужість населення до вибору мови нагадує
моторошну зомбохворобу й аж ніяк не
повинна когось заспокоювати. Дискусії на
тему двомовності є небезпечними для сус-
пільства, яке не має часу й бажання глибо-
ко задуматись над проблемою особистого
вибору мови. Штучна проблема двомов-
ності, як і сам термін в сучасному баченні
людських стосунків виглядають звичайною
технологією заморочування голів народові,
щоб він не думав, хто він на цій землі.

Громадянин справді повинен користува-
тись двома мовами, різними за соціальним
значенням – це рідна етнічна й державна.
Така «двомовність» є нормальною в кожній

калі», телебачення, газет і аґітаторів за
«русскій мір»?..

Не дочекаються. Але для перемоги прав-
ди і справедливості не треба продовжува-
ти безконечні безпредметні дискусії про
двомовність і вартість українського в неук-
раїнських очах. Достатньо називати речі
власними іменами без арґументів і комп-
ромісів – як аксіому життя, зрозумілу кож-
ному жителю планети.

Ну, що можна сказати на закиди про
«мовні перекоси помаранчевої влади»?
Виправдовуватись, що ніяких перекосів
не було? Були успадковані перекоси –
незадовільне де-факто становище держав-
ної мови, порушення мовного балансу
політичними силами з домаганням не-
законного необмеженого застосування
російської мови.

Помаранчева влада винна не в міфічній
«насильній українізації», а в тому, що так
і не змогла ці перекоси виправити хоча б у
державній службі, не говорячи про ухвален-
ня нового закону про мову. Помаранчева
влада навіть не домоглась безумовного
пріоритету державної мови в парламенті,
тобто нічого крім несмілих спроб Вакарчу-

ка відновити належне застосування дер-
жавної мови в освіті.

Відновлення мовного балансу на основі
Конституції не було зроблене, й тепер ця
влада по-своєму встановлює мовний ба-
ланс – домінуюча російськомовність влади
й начальства, яка «примирить» всіх. В їхньо-
му розумінні мовний баланс – це необме-
жене, як в Росії, поширення російської
мови, і нікого не хвилює, що це не є балан-
сом, а відвертим порушенням Конституції.
Чи можлива дискусія з політиками, які дба-
ють тільки про зростання російськомовно-
го населення і називають це мовним балан-
сом. Про яку соціальну двомовність мова,
коли державна мова в спілкуванні громадян
підмінюється російською? Вдома російсь-
кою і в спілкуванні з рештою громадян і дер-
жавою – теж російською.

Сам термін «двомовність» є великим
безглуздям, бо, крім рідної і державної, гро-
мадянин ще застосовує, залежно від ситу-
ації, третю мову – мову світової комунікації,
наприклад, англійську. Отже, не в мовах
справа, а в прийнятті населенням цивілізо-
ваного порядку вибору тієї чи іншої мови
залежно від життєвої ситуації, а цього гро-
мадян українська держава не вчить, зважа-
ючи на те, який взірець являють чиновники
й політики.

Володимир ФЕРЕНЦ

ВІЙСЬКО

Â ÎÁÎÐÎÍ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Напередодні Дня Українського

флоту в Севастополі з ініціативи
Всеукраїнської громадської орга-
нізації «Спілка офіцерів України»
і за підтримки інших громадських
організацій (зокрема, Української
Народної Ради та Криворізького
міського об’єднання Всеукраїнсь-
кого товариства «Просвіта» імені
Тараса Шевченка) відбувся тра-
диційний автопробіг на підтримку
українського флоту. Автомобільну
колону, прикрашену прапорами
Військово-морських сил України,
Спілки офіцерів України і, зви-
чайно ж, державними прапорами
України, севастопольці не тільки
побачили, але й зустрічали гуч-
ними автомобільними сигналами
протягом усього маршруту від
пам’ятника гетьману Петрові Са-
гайдачному, засновнику Українсь-
кого державного флоту, до Мемо-
ріалу загиблим морякам і пам’ят-
ного знака на честь 10-річчя ВМСУ
і пам’ятника Тарасові Шевченку.

Цей день громадськість роз-
почала спільною молитвою «За
Україну і Український флот» біля
пам’ятника Петрові Сагайдачному
за участю представників українсь-
ких Церков у місті Севастополі. На
цьому ж місці «За заслуги в націо-
нально-визвольній боротьбі, за
утвердження та розбудову Укра-
їнської держави та з нагоди
100-річчя з дня народження
Головного командира УПА, про-
відника ОУН генерал-хорунжого
Романа Шухевича» ювілейні від-
знаки за дорученням Братства
ОУН–УПА вручив голова Спілки
офіцерів України народний депу-
тат України II скликання полковник
В’ячеслав Білоус. Зокрема, таку
нагороду він вручив заступникові
голови Івано-Франківської ОО СОУ,
військовому виховнику – полков-
нику Ігореві Гуку.

Після короткого мітинґу і вру-
чення посвідчень новим членам
СОУ учасники поклали квіти до
пам’ятника Петрові Сагайдачному
й вирушили автопробігом по місту.
А після покладання квітів до Мемо-
ріалу загиблим морякам і вшану-
вання їхньої пам’яті на підході до
пам’ятної стели на честь 10-річчя
Військово-морських сил України
без попередньої домовленості
учасники на всі легені заспівали
Державний гімн України й поклали
квіти до підніжжя споруди. А голо-
ва СОУ В’ячеслав Білоус разом
із представниками Севастополь-
ської міської організації СОУ при-
кріпили на стелу символічний пра-
порець ВМС України.

Вшанувавши Тараса Шевченка
покладанням квітів і прапорців
ВМС України до пам’ятника, учас-
ники ділилися думками й читали
вірші про все, що зроблене й що
треба робити для України, для
Українського флоту, українства...

Оскільки організатори взяли за
мету засвідчити повагу до Укра-
їнського флоту, підкреслити, що Ук-
раїна була, є і буде морською дер-
жавою та підтримати українство в
Криму, заходи автопробігом не об-
межилися. Цього ж дня відбулося
спільне засідання виконкому Спілки
офіцерів України і президії Укра-
їнської Народної Ради, під час яко-
го було ретельно обговорене й ухва-
лене рішення з приводу проблем укра-
їнського державного будівництва
та національного відродження в
Севастополі й Автономній Рес-
публіці Крим Українських військо-
во-морських сил як головної опори
Української держави в Криму, про
стан корветобудування і про пошук
шляхів підтримання озброєності
Військово-морських сил України,
про стан допризовної підготовки
та про військово-патріотичне
виховання молоді в Україні.

Учасники спільного засідання
відвідали будівельний майданчик
української школи-колеґіуму (на
720 учнів) у Севастополі, будів-
ництво якої повинно було завер-
шитись у 2009 році, й висловили
обурення вкрай незадовільним
фінансуванням будівництва та на-
маганням місцевої влади змінити
український статус цього майбут-
нього навчального закладу. Також
при відвідуванні кораблів ВМС Ук-
раїни учасники заходів передали
морякам майже тисячу книжок укра-
їнських письменників і поетів.

Варто зазначити, що найбільш
активно ініціативу Спілки офіцерів
України підтримала Українська
Народна Рада на чолі з її головою,
народним депутатом України
декількох скликань Миколою По-
ровським. Підтримати Українсь-
кий флот і українську громаду при-
їхали люди зі всієї України.

Петро ЛИСЕНКО,
заступник голови Криворізького

міського об’єднання ВУТ «Просвіта»
імені Тараса ШЕВЧЕНКА, член СОУ

З АРХІВІВ

ßÊ ÑÒÀÍ²ÑËÀÂ
ÌÀËÎ ÍÅ ÑÒÀÂ
ÑÒÀË²ÍÎ

У жовтні 1949 року колишній пер-
ший секретар ЦК КПУ Микита Хру-
щов просив генералісимуса Сталі-
на перейменувати «город Станис-
лав в город Сталино-Карпатск».
Адміністративно-територіальні на-
зви – завжди на устах, вони вводять
у нашу підсвідомість разом із сим-
волами певні життєві цінності, ідеа-
ли. Завжди й за всяку ціну намага-
лися відійти від українських назв
вулиць та й самих населених пунктів.
Робилося це, як правило, «волею
і голосом народу».

Так, в Івано-Франківському
обласному архіві зберігається лист
виконавчого комітету Станіславської
обласної ради депутатів трудящих
№ 6/1219 від 17 червня 1950 року (за
підписом голови виконавчого коміте-
ту Ю. Кобзіна) голові Президії Вер-
ховної Ради УРСР т. Гречусі М. С.
У листі-проханні наводиться коротка
історична довідка про прикарпатські
міста Станіслав, Калуш, Тлумач,
Яремче. В кінці великого обґрунту-
вання міститься прохання перейме-
нувати місто Станіслав на Сталінськ-
Карпатський, а Калуш – на місто Хру-
щово, Яремче ж і Тлумач стані-
славські правителі просили Верхов-
ну Раду пов’язати з діянням Черво-
ної армії і радянських партизан, які
визволяли ці міста від гніту польських
панів, та іменувати місто Тлумач Чер-
воноармійськ а Яремче – Ковпаково.
До речі, 18 вересня 1939 року ра-
дянські кіннотники ввійшли в Тлумач
без жодного пострілу (польська ар-
мія була вщент розбита німцями), хоч
визволителі завжди писали – «після
запеклих боїв».

Та, слава Богу, хвора амбітнасть
вождів не реалізувалась – вождь
народів відійшов від нас, і треба було
дбати про «бдительность» в державі
та ще й тому, що УПА не давала спо-
кою. З настанням незалежності
в Галичині скинули всі пам’ятники й
символи тоталітаризму. Але навіть
після двох указів Президента
В. Ющенка більшість цих пам’ят-
ників бовваніють у парках, на шкіль-
них дворах, в громадських місцях
Східної України, Півдня, Криму (ли-
ше в Донецьку є 40 пам’ятників
В. Ульянову).

В Жмеринці 2009 поставили но-
вий пам’ятник В. Ульянову й О. Бен-
деру. Як бачимо, деяким вождям
царату, комсомолу, компартії і навіть
літературним героям-шахраям скла-
дають пошану, ставлять монументи
(Й. Сталіну, Катерині ІІ, В. Ульянову,
О. Бендеру). Мене вражає стро-
катість України в цьому плані. В місті
Підволочиськ, яке до війни перебу-
вало під польською окупацією, зве-
ли величну статую Матері Божій з
капличкою, а за сто метрів – у Воло-
чиську – на колишньому боці Ро-
сійської імперії – ще досі бовваніє
спотворена статуя В. Ульянова.

Степан БОЙКО

Щойно після більш як п’ятиріч-
ної праці авторів світ побачив
«Івано-Франківський енциклопе-
дичний словник», присвячений
350-річчю міста, який видрукува-
ло видавництво «Нова Зоря».
Автори-упорядники цієї великої
праці – заслужений працівник куль-
тури, професор ПНУ ім. В. Стефа-
ника Ганна Карась (голова ред-
колеґії і автор численних публі-
кацій, світлин, виконавець комп’ю-
терного набору), Роман Діда
(автор ідеї, автор статей з еконо-
мічного розвитку), краєзнавець
Михайло Головатий (автор публі-
кацій з історії міста, вулиць і їхніх
назв), історик Богдан Гаврилів.

Всі автори працювали на
добровільних засадах з великої
любові до міста, до його історії та
людей. Вони подали дві з полови-
ною тисячі статей, унікальних
поштівок, фотографій, які помістили
на 500 сторінках видання. Добира-
ючи матеріали, автори керувалися
критеріями: 1) вагомий внесок
особистості у розвиток культури,
економіки міста; 2) максимальна
об’єктивність подій; 3) значимість
об’єктів в історії міста.

Треба віддати належне авто-
рам публікацій про релігійне жит-
тя, а також редакторові й видав-
цю о. Ігорю Пелехатому, який
узявся повторити тираж, адже 500
примірників це дуже мала кіль-
кість. Сьогодні бо кожна сім’я
прагне мати вдома таку книжку.
Подяка також за допомогу в оформ-
ленні й наповненні світлинами

ЦІКАВЕ ВИДАННЯ

²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÈÉ
ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈ×ÍÈÉ ÑËÎÂÍÈÊ

книги Петрові Арсеничу – нашому
краєзнавцю, історику, просвітяни-
ну, Іванові Бондареву – молодому
історику й письменнику, Зеновієві
Соколовському – архітектору,
художнику, Зеновієві Жеребець-
кому – колекціонеру унікальних
поштівок, Ганні Бабинській – акт-
рисі, завідувачці літературної
частини (за статті про театр і ак-
торів), а також обласній науково-
методичній бібліотеці ім. І. Фран-
ка за сприяння й допомогу.

Незабаром книга з’явиться
в бібліотеках, школах і на полич-
ках книгарень.

Любов ЗОРІНА

В Івано-Франківську у церкві
Святої Покрови в Княгинині вис-
тавлений чудотворний образ «Роз-
п’яття» з Глинян на Львівщині.
Сьогодні він відомий численними
чудами й зціленнями тих людей, які
приступають до нього з вірою.

Народний переказ відносить
постання образу до часів гетьма-
на Богдана Хмельницького, нау-
ковці – до ХVIII ст. Як би там не
було, на святвечір 1936 року нез-
багненним способом він само-
оновився – образ заграв яскрави-
ми барвами, мовби щойно напи-
саний. Надприродний стан онов-
лення образу засвідчили дві
духовні комісії, що прибули до Гли-
нян після відповідного звернення
настоятеля храму о. Володимира
Левицького. Одна комісія була з
Кракова, друга – зі Львова. Збе-

ДУХОВНЕ

ÃËÈÍßÍÑÜÊÈÉ ÎÁÐÀÇ «ÐÎÇÏ�ßÒÒß»
реглися тексти протоколів опиту-
вання свідків та обстеження за-
престольного образу «Розп’яття»
від 11 червня 1936 року. Обидві
комісії засвідчили, що оновлення
«Розп’яття» – справа не людських
рук, а Божої сили. Свідчення двох
комісій про відновлений образ
були передані до Рима.

Папа Пій XI коронував «Роз-
п’яття» і надав церкві право про-
ведення п’яти відпустів на рік. На-
гадаємо, що відпуст – отримання
повного прощення своїх гріхів і
звільнення від дочасних кар за них
через відвідування чудотворних
місць і прийняття там Святих Тайн
Покаяння та Євхаристії.

Отож ще завтра віряни мати-
муть змогу відбути в Івано-Фран-
ківську прощу до глинянського
чудотворного образу та осягнути
Божу ласку через свої молитви.

Ювілейну відзнаку
приймає прикарпатець –

полковник Ігор Гук
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ЮВІЛЕЇ

ÂÈÁÈÐÀªÌÎ ÇÄÎÐÎÂ�ß
Здоровий людський організм – це система, що на

відмінно працює і де відбуваються десятки процесів,
скерованих на збереження рівноваги організму,
незалежно від змін навколишнього середовища.
Людина народжується непристосованою до швид-
ких реакцій на зміни зовнішніх умов, вона легко
перегрівається й легко переохолоджується, але в
процесі росту й розвитку організм вчиться правиль-
но реаґувати – організм тренується і загартовуєть-
ся повітрям, водою, світлом, дозованими прогу-
лянками, сном на повітрі, ходінням босоніж.

Існують основні правила індивідуального загар-
товування, а саме: інтенсивність холодового наван-
таження на початку курсу повинна бути мінімаль-
ною. Зростання інтенсивності подразника – по-
вільним, курс лікування – неперервним у розумних
межах. У процес загартовування входять ділянка
стопи, поверхня тіла, слизові оболонки носа й глот-
ки. Методика загартовування з поступовим зни-
женням температури води при дії на нижні кінцівки
складається з:

 вологого обтирання ніг (початкова температу-
ра води – 37о, тривалість процедури – 3–4 хвили-
ни, поступове зниження температури на один гра-
дус щодня або щодва дні до кінцевої температури
28о). Ця методика є підготовчою процедурою.

 обливання ніг (початкова температура – 35о,
зниження на 1о кожних два–шість днів, кінцева тем-
пература – 26–24о, після обливання – сухе роз-
тирання ніг).

 прохолодних ванночок для ніг (початкова тем-
пература – 34о, тривалість процедури – 2–4–6–
8 хв., кінцева температура – 18–14о. Зниження тем-
ператури на один градус кожних 2–7 днів. При зни-
женні температури нижче 20о під час процедури –
самомасаж ніг за допомогою щітки. Після достат-
ньої адаптації до щоденного обливання ніг холод-
ною водою переходимо до вологого обтирання
тіла, з поступовим переходом до загального обли-
вання, дощового душу, загальних ванн).

 Загартовування ділянки глотки здійснюють
шляхом орошень чи полоскань, а носа – орошень
(так званий носовий душ). Початкова температура
для орошень – 40о, для полоскань – 38о, зниження
на один градус кожних 3–6 днів, тривалість проце-
дури – 1–6 хв., кінцева температура води – 15о.
Можна використовувати мінеральну (негазовану
воду), для носа – препарати морської (океанічної)
води. При хронічних процесах ЛОР-органів темпе-
ратура води – 30–28о. Підтримуючі процедури
можна видозмінювати, наприклад, прохолодний
душ замінити контрастним.

Порушення послідовності в тренуванні може
не тільки не дати очікуваного ефекту, але й призвес-
ти до порушення здоров’я, викликати простуду,
переохолодження.

При високій температурі повітря виникає небезпе-
ка перегрівання організму, який не звик до спеки. За-
гартовування високою температурою здійснюють за
допомогою дозованого перебування на відкритому
повітрі в сонячні і спекотні дні, в бані-сауні. Загартову-
вання в старшому та похилому віці здійснюється особ-
ливо обережно, під контролем лікаря. Перевагу відда-
ють різним процедурам на повітрі – повітряним ван-
нам на веранді, балконі, в тіні дерев, під тентом (влітку).
Корисно поступово переходити до прогулянок в по-
легшеному одязі. Фізичні вправи варто завершувати
водними процедурами – обтиратись, обливатися
(душ) теплою водою або водою кімнатної температу-
ри, а в теплий період року – недовготривалими купан-
нями при температурі води не нижче 20–22о.

Протипоказання до загартовування: гострі інфек-
ційні захворювання, загострення хронічних захворю-
вань. Сонцелікування протипоказане при туберкульозі
легень, новоутворах, вираженій серцевій недостат-
ності, підвищеній функції щитовидної залози.

У весняно-літній період корисно ходити босоніж,
особливо по росі або після теплого літнього дощу.
Прогулянку починають з 3–10 до 45 хв., після чого слід
обтерти ноги рушником, вдягнути сухе взуття й по-
ходити ще 15 хв. Ходіння босоніж корисне для людей
будь-якого віку, дітей, для людей зі слабким здо-
ров’ям, однак потрібен лікарський контроль, поради
педіатра, самоконтроль за станом здоров’я.

Ходіння босоніж доступне кожному, ходити
можна вдома, на подвір’ї, в саду, на прогулянці за
містом, на городі, пляжі, на асфальті, по березі ріки.
Ходіння босоніж надає людині фізичну та естетич-
ну насолоду, оскільки тактильна імпульсація, що ви-
никає при різноманітних подразненнях рецепторів
стопи, діє на мозкові центри позитивних емоцій,
рефлекторно викликаючи відчуття задоволення,
радості, щастя.

Утворення в центральній нервовій системі
стійких вогнищ позитивних емоцій важливо ще й
тому, що однією з причин захворювання на так звані
«хвороби століття» (стенокардія, гіпертонія) і їхні
наслідки (інфаркти та інсульти) є неґативні емоції,
тому ходіння босоніж є опосередкованим засобом
профілактики цих захворювань.

Ходіння босоніж є також ефективним засобом
профілактики утворення мозолів, опрілостей,
зменшує потіння ніг.

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

Підготувала лікар-отоларинголог міської поліклініки № 2
Г. Б. ТРОХАНОВСЬКА

З РОСИ І ВОДИ!..

ВІТАННЯ
Володимир Матвіїшин

народився в еміґрації у
Франції – в містечку Рісвін
Ліберкур департаменту Па-
де-Кале. Нині він – учений,
літературознавець, педагог,
громадсько-культурний
діяч. Ріс у сім’ї еміґрантів, які
1925 р. виїхали з Галичини
на заробітки. Початкову ос-
віту здобув у Франції. Разом
з батьками був репатрійова-
ний до СРСР у 1946 р. Закін-
чив Гримайлівську середню
школу Тернопільської об-
ласті, факультет іноземних

мов Львівського університету ім. І. Франка (1959). Захистив
кандидатську (1971), докторську дисертацію на тему «Укра-
їнсько-французькі літературні зв’язки ХІХ – початку XX сто-
ліття. (Переклади. Критичне сприйняття. Творче засвоєння)»
(1992). Професор (від 1991), академік Академії наук вищої
школи України (1994). Асистент кафедри іноземних мов
Івано-Франківського медичного інституту (1960–1971), декан
філологічного факультету (1971–1975), декан факультету іно-
земних мов (1975–1983) Івано-Франківського педагогічного
інституту, завідувач кафедри світової літератури Прикар-
патського університету ім. В. Стефаника (з 1992).Має нау-
кові праці в галузі порівняльного літературознавства, теорії
та практики перекладу. Автор підручників і посібників з іно-
земних мов для вищих шкіл. Член Правління Івано-Фран-
ківського міського Товариства української мови ім. Т. Шев-
ченка «Просвіта» (голова методологічної комісії), член Прав-
ління (1992–1997) й Ради обласного ТУМ.

Наталя СИНИЦЯ

Ç Í À Â Å Ö Ü Ì Î Â
Івано-Франківське обласне і міське об’єднання Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевчен-
ка щиросердечно вітають культурно-громадського діяча,
почесного просвітянина, професора Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника, члена Ради
міського об’єднання товариства

ВОЛОДИМИРА МАТВІЇШИНА
із 75-річчям та з іменинами!

Володимир Матвіїшин – учений, літературознавець, ака-
демік Академії наук вищої школи України, автор багатьох
підручниківв і посібників з іноземних мов для вищих шкіл.

Високоповажаний пане Володимире!
Багаторічною плідною працею, діяльною участю у важ-

ливих громадсько-політичних заходах, людською щед-
рістю Ви зробили й робите значний особистий внесок у про-
цеси духовного відродження України. Знаємо й високо
цінуємо Вашу самовіддачу і просвітницьку працю на благо
України. Глибока пошана і щира подяка Вам за виступи на
різних культурно-просвітницьких заходах, які Ви проводи-
те впродовж усього життя, та за активну просвітницьку пра-
цю, що сприяє підвищенню духовності, національної свідо-
мості й патріотизму молоді. Прийміть від нас слова щирої
вдячності за Вашу працю розуму й серця, спрямовану на
формування Української держави, активну життєву пози-
цію і діяльність зі створення надійної духовної та інтелекту-
альної основи розвитку суспільства та особистості.

Від душі бажаємо Вам міцного здоров’я, творчого
натхнення і многих благословенних літ!

З роси і води!
З повагою

голова ІФ ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка
Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,

голова ІФ МО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка Василь БОЙКО

Вітаємо з днем народження і днем ангела
ІЛЛЮ ЗАГРАНОВСЬКОГО –

заступника голови ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка,
заслуженого машинобудівника України,

щирого і діяльного просвітянина.
Шановний Іллє Васильовичу!

Ви – син прикарпатського краю і доклали багато праці
для його розвою. Свого часу очолювали великий трудовий
колектив, зорганізували складне виробництво малогаба-
ритних тракторів «Прикарпатець» і причіпних пристроїв до
нього, чим полегшили працю наших селян і фермерів. І лише
через недалекоглядність і байдужість нинішніх і тодішніх
очільників краю воно було знищене. Та все ж три тисячі
«Прикарпатців» донині розорюють українську землю.

Та дбали Ви і про хліб духовний. Саме завдяки Вам на
заводі «Аґромаш» був створений один із перших осередків
Товариства української мови, ліквідований осередок КПУ,
колектив ішов у аванґарді демократичних перетворень.

Попри всі перипетії життя Ви були й залишаєтеся
патріотом України, чільним активним просвітянином,
вселяєте віру в зневірених, надію у спраглих, любов
у зраджених.

З роси і води Вам, дорогий наш побратиме.
З повагою від імені Правління ОО ВУТ «Просвіта»

 ім. Т. Шевченка Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ

3 серпня минуло 60 років з дня народження
ЯРОСЛАВА ЯРОША,

поета, драматурга, просвітянина, члена Ради Івано-
Франківського МО ВУТ «Просвіта», уродженця с. Королів-
ка Коломийського району. До 100-річчя Романа Шухевича
пан Ярослав написав і видав драматичну дилогію «Керма-
нич Повстанської Армії», де показав командира як людину
мудру, далекоглядну, духовно багату, яким він і був.

Просвітяни краю зичать ювілярові здоров’я, щастя,
творчого довголіття.

З повагою
голова ІФ ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,
голова ІФ МО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка Василь БОЙКО

МРІЇ

НАШІ ТАЛАНТИ

ÑÕÎÄÆÅÍÍß ÄÎ Ç²ÐÎÊ
Софійка Терлецька народила-

ся 20 вересня 2002 р. в Бурштині,
перейшла до 2 класу ЗОШ № 3,
навчається в ДМШ по класу фор-
тепіано в чудової вчительки Окса-
ни Королевич, яка є ще директо-
ром школи.

Софійка змалечку не по-дитя-
чому серйозна, вона й співати
почала швидше, аніж говорити. Та
воно й не дивно, бо бабуся дівчин-
ки – вчителька фортепіано, ко-
лись співала в ансамблі «Росин-
ка», в хорі, в дуеті з Михайлом
Сливоцьким. Вона виколисувала
внучечку піснями й чудовою музи-
кою, як колись свою донечку Рок-
солану – Софійчину матусю. Та що
казати – родина Джурів-Терлець-
ких до музики, співів і танців має
особливу любов, бо так жити набагато легше й цікавіше.

Софійка ще дошкільнятком здобула гран-прі на Міжнарод-
ному конкурсі «Захід ХХІ століття», а ведмедик, яий їй пода-
рували разом із нагородою, – наче оберіг її перемог, бо в тому
ж 2009-му були перемоги на фестивалях «Золотий тік», «Бай-
да», «Водограй», «Кришталевий жайвір», «Цвіт папороті»,
«Карпатські зорі», «Карпатські соловейки» і – як вінець 2009
року – перший диск, до якого увійшли 15 пісень. Успіхами
дівчинки радіють усі, особливо Ігор Іванців, який першим пи-
сав Софійці пісні. Тепер їй пишуть твори Леся Соболевська,
Михайло Воронюк, Тетяна Ралько, Остап Гавриш, аранжуван-
ня роблять чудові музиканти Олександр Уницький, Ігор Юзюк,
Мирослав Литвак, Левко Боднар.

Влітку цього року Софійка побувала на численних фести-
валях і як юна піаністка здобула ІІ місце в Івано-Франківську
(грамоту їй вручив видатний піаніст Олег Криштальський),
І премію в Києві на «Пісенному вернісажі», головний приз
у Хмельницьку на Всеукраїнському фестивалі «Пісня над
Бугом» і путівку в «Артек», І місце на «Кришталевому жайворі»
на «Молодій Галичині», в Болгарії на «Всесвітньому фести-
валі», I премію 15-го Всеукраїнського фестивалю ім. В. Іва-
сюка. За вже сформований стиль, чудове інтонування і вміння
композиційно, голосово і сценічно подати пісню дівчинку
відзначають народні артисти України Ніна Матвієнко,
Мар’ян Шуневич, Остап Гавриш.

Зараз Софійка готується до поїздки в «Артек». Туди вона
повезе свій новий диск «Лети, моя пісне». Попереду також
конкурс пісні в Жешуві й телеконкурс «Крок до зірок», на який
її запросив Михайло Поплавський – ректор НУК. Софійка
серйозно ставиться до конкурсів і успіхів. Вона часто
спілкується з друзями, з якими познайомилася на фестива-
лях і конкурсах, електронною поштою (бо дуже добре знає
комп’ютер) і при зустрічах, особливо ж дорожить дружбою
з Андроніком Алексаняном. А ще дівчинка любить допомага-
ти на кухні, особливо ліпити вареники з картоплею і шквар-
ками, любить доглядати троянди, які їй дарують, і згодом вона
їх висаджує в горщики, бо квіти для Софійки – найкращий
подарунок і радість.

Чудовий подарунок зробила для Софійки Тамара Гусар –
директор музею «Берегиня» – сценічний костюм, в якому
дівчинка виконує пісні «Мамині долоні», «Ніч на Купала».
Співаючи, юна артистка завжди відчуває тепло маминих рук
і щасливі погляди своїх дорогеньких дідуся, татка, бабусь
і всіх людей, яким дарує гарний настрій. Софійчині пісні
неодноразово звучали на обласному радіо, радіо «Дзвони»
і на Київському радіо.

Успіхів тобі, Софієчко. Співай на радість нашому краю.
Любов ЗОРІНА

Ç Å Ë Å Í Å Ì ² Ñ Ò Î
Як би хотілося, щоб наше місто було зелене й ошатне, як

було це років тридцять тому. Колишня влада думала про його
легені, бо вона знала, що тут буде жити й вона, і її нащадки.
А теперішня – не тільки та, що зараз при владі, думає, що виїде
з нашого міста й буде жити деінде, можливо, за кордоном,
а в нас нехай твориться все, що завгодно.

Кожен куточок землі забудований, немає жодного дерев-
ця. Якщо ще в старій частині міста, де центр, є дерева, квітни-
ки, парк, то, їдучи в мікрорайон Каскад, Позитрон, потрапляєш
ніби в бетонне місто – довкола лише асфальт і бетон. Як же має-
мо жити там ми і наші нащадки? Влада думає, що людям
потрібні тільки будинки й магазини, а чим же люди мають ди-
хати? Після праці хочеться пройтися зеленою вулицею, поди-
хати чистим повітрям, а де ж можна прогулятися поблизу, при-
міром, «Арсена»? Хіба тільки в десяту школу, де дбайливі вчи-
телі й учні колись засадили деревами територію.

Якщо вже й росте якась зелень у місті, то це трави по колі-
на, бур’яни. А де ж квітники, дерева? Жодного. Хіба що біля
церкви по вулиці Івасюка, де, напевно, самі парафіяни все й
облаштували. Та попри це вирішила влада: заберемо ще шма-
точок землі – під гаражі чи будинок, що знаходиться на вулиці
Стуса й Івасюка. Завбачливі підприємці напевне викупили цей
шматок і хтось на цьому збагатився. А чому б не посадити там
хоч маленький скверик для мешканців мікрорайону. Невже для
цього потрібні великі кошти? Зібрати учнів, студентів, людей із
сусідніх будинків і щось зробити.

Якби владу поселили в «бетони» у тридцятиградусну спеку
на місяць, коли немає чим дихнути, може, задумалась би вона
над цим питанням.

Наталія ДЯЧЕНКО


