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ВШАНУВАННЯ

Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Нового 2010 року і Різдва Христового!

Ці події сповнюють нас радісним очікуван-
ням змін, сподіванням, що наступний рік буде
кращим, а життєві негаразди й клопоти зали-
шаться в минулому.

Тож нехай ці величні свята осяють вас, до-
рогі просвітяни, Божою благодаттю за вашу
безкорисливу працю на просвітянській ниві.

Нехай народжений Спаситель залишається
для всіх нас найпевнішою дорогою, найвищою
правдою, здатною полегшити страждання і
терпіння життя та обдарує вас і ваших рідних
міцним здоров’ям, достатком, сімейним за-
тишком, світлом любові й добра.

Хай щастить вам у новому році!
З Новим роком!
Христос рождається!

З повагою від імені Правління
голова обласного об'єднання ВУТ «Просвіта»

ім. Т. Шевченка Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ

Сійся, сійся і родися
Хліб на полі, мир – в душі.
Хай минають блискавиці
І непрошені дощі
Вашу хату і родину,
Ваших внуків і дітей,
Хай Вам стелить Бог стежину,
По якій спасіння йде.
Сійся, сійся, розсівайся
Кожен рік, земле, зерном!
На поріг не потикайся,
Всяка нечисте з хвостом!
Хай по ночах у віконці
Мрії зоряні цвітуть,
І янголи-охоронці
Вашу долю бережуть.
Мир у хату вам, і щастя,
І здоров’я – головне!
Сійся, сійся, розсівайся
Біля вас добро земне!..

ÌÈÐ Ó ÕÀÒÓ ÂÀÌ ² ÙÀÑÒß...ÌÈÐ Ó ÕÀÒÓ ÂÀÌ ² ÙÀÑÒß...ÌÈÐ Ó ÕÀÒÓ ÂÀÌ ² ÙÀÑÒß...ÌÈÐ Ó ÕÀÒÓ ÂÀÌ ² ÙÀÑÒß...ÌÈÐ Ó ÕÀÒÓ ÂÀÌ ² ÙÀÑÒß...ØÀÍÎÂÍÈÉ ÏÀÍÅ ÃÎËÎÂÎ!
Щиросердно вітаємо Вас із Новим роком

та Різдвом Христовим!
Дай Боже, щоб 2010 рік вдався, був успіш-

ним у здійсненні найзаповітніших мрій, а з
новорічними дзвонами та різдвяними коляд-
ками увійшли у Вашу оселю світло, радість,
щастя й добробут.

Впевнені, що Ваша діяльність сприяє й
сприятиме духовному зміцненню українства,
миру та злагоді, зростанню добробуту.

Зичимо Вам міцного здоров’я, творчих
успіхів, нових перемог на славу рідної
України.

Голова ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка,
народний депутат України Павло МОВЧАН

Дорогі Друзі!
Товариство української мови ім. Т. Шевченка
(ТУМ) в Чикаґо щиро вітає вас і ваших рідних
з Різдвом Христовим та Новим 2010 роком

і бажає вам усього найкращого!
Дякуємо за вістки про діяльність «Просвіти», хоч не всі

осередки до нас пишуть. Оскільки 2009 рік проходив під
гаслом «Гетьман Іван Мазепа і Полтавська битва (1709)»,
наша фінансова поміч була надана на видавничу працю на
цю тему, як рівнож на видання дитячої літератури та на ук-
раїнську, просвітянську пресу в Києві, Севастополі, Харкові
та Хмельницькому.

Фонди на стипендії для студентів з бідних родин, які бу-
дуть студіювати україністику, були передані до Острозько-
го університету і для студентів з різних областей України,
які студіюють у Києві, через видавництво «Смолоскип».
Кошти на фестиваль молоді «Мазепа-фест» були передані
в Полтаву.

Крім фінансової помочі були вислані потрібні книжки до
«Просвіти» в Севастополі та Рівному.

Наше товариство також склало пожертву на фільм про
Чорнобильську трагедію і даток на відзначення голодомо-
ру’33. Разом з Українським інститутом модерного мистецт-
ва в Чикаґо влаштували імпрезу «Мова наша солов’їна»,
в якій брали участь молоді люди 4-ої хвилі.

З надходячими виборами Президента України в січні,
маємо надію, що демократичні сили зійдуться разом і ви-
беруть Президента України, який буде дбати про добробут
свого народу і розвиток української держави та її культури.

Бажаємо якнайкращих успіхів у вашій праці на користь
українського народу й української держави!

З Різдвом Христовим!
З Новим роком!

За Управу ТУМ-Чикаґо (США)
проф. Віра БОДНАРУК, голова

ÄÎÐÎÃÅÍÜÊ² ÌÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²!
Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Зичу вам міцного здоров’я, щастя в особистому житті, успіхів всім
у роботі, щоб сповнилися ваші мрії! Хай вас Бог оберігає від горя і біди.
І у ваших оселях щоб завжди сонечко світило і лунав дитячий сміх. Хай
щастить вам всюди, а Бог допоможе нам, люди! Тож молімся щиро
дуже, щоб Україну нам зберегти! Низенько вклоняюсь вам всім.

Українці! Голосуйте, мої любі, тільки за Ющенка!
Віра ГУМЕНЮК,

завідуюча бібліотекою Зарічанської середньої загально-освітньої школи I–III ступенів
Надвірнянського району

Прикарпаття вшанувало Сте-
пана Бандеру. Незважаючи на
дощову першосічневу погоду,
до родинного села Головного
Провідника ОУН Старого Угри-
нова прибули українці з усіх-
усюд, щоб ушанувати Степана
Бандеру в день його народжен-
ня, пройнятися духом націона-
лізму. Бо він передбачає бороть-
бу й перемогу.

Молебень за великого сина
України відправив архієпископ
Іоасаф УПЦ КП у співслужінні зі
священиками українських Цер-
ков. Представники влади, гро-
мадськості, політичних партій
поклали вінки до пам’ятника
С. Бандері.

На урочистому вічу голова
ОДА Микола Палійчук зачитав
привітання Президента України
Віктора Ющенка з нагоди 101-ої
річниці С. Бандери, в якому
наголошено на історичній ролі
Провідника нації в боротьбі за її
волю й утвердження.

«У ряду керманичів українсь-
кого національно-визвольного
руху Степан Бандера є однією
з найсправжніших постатей.
З його іменем пов’язаний також
один із найгероїчніших періодів
боротьби українського народу
за свою незалежність у ХХ
столітті, – наголосив голова об-
ласної ради Ігор Олійник. – Тому

РАДІСНИХ РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНИХ СВЯТ!РАДІСНИХ РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНИХ СВЯТ!РАДІСНИХ РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНИХ СВЯТ!РАДІСНИХ РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНИХ СВЯТ!РАДІСНИХ РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНИХ СВЯТ!

ÏÐÀÏÎÐ ÍÀØ ² ÂÎËß
гордімось, коли нас називають
бандерівцями й високо несімо
його прапор. Бо він є його
уособленням, як і уособленням
українця й України…»

Голова Братства вояків ОУН–
УПА Карпатського краю Федір
Володимирський пригадав
героїчні сторінки боротьби за волю
у лавах УПА, підпіллі й у концта-
борах радянської імперії.

Народні депутати Зіновій
Шкутяк та Роман Ткач наголошу-
вали, що справу утвердження
української держави нині про-
довжує Президент України Віктор
Ющенко, якого й маємо підтрима-
ти на виборах. А голова ВО «Сво-
бода» Олег Тягнибок запевнив,
що він прибув у Старий Угринів,
щоби набратися снаги для перед-
виборчої поїздки у східні реґі-
они, бо з незламним духом
Степана Бандери ми неодмінно
переможемо…

А в Івано-Франківську відбула-
ся хода з Вічевого майдану до па-
м’ятника С. Бандері, де пройшло
урочисте віче. Про велич його
постаті говорили міський голова
Віктор Анушкевичус, голова Всеук-
раїнського братства ОУН–УПА Ми-
хайло Зеленчук, науковий співро-
бітник Музею визвольних змагань
Прикарпатського  краю Ярослав
Коретчук та інші. До пам’ятника
Провідникові поклали вінки.

Богдан ВІВЧАРÂ²ÒÀÍÍß
Ç ÄÀËÅÊÎÃÎ ÊÐÀÞ

Кредитна спілка «Львівська»,
заснована при товаристві «Просвіта» 1994 року у Львові,

вітає всіх просвітян, а також членів нашої кредитівки
з Новим роком і Різдвом Христовим.

Бажаємо вам здоров’я міцного,
якого за золото не купити,

родинного затишку, який нічим не замінити,
людської поваги, котру не кожен може заслужити.

Голова Правління «Кредитної спілки «Львівська» Семенюк О. Є.

НАША АДРЕСА:  вул. Незалежності, 25,
м. Івано-Франківськ,
тел. 73-47-53.

Заходьте, долучайтесь до нас.

Â²ÍØÓª ÂÀÌ
ÊÐÅÄÈÒÍÀ ÑÏ²ËÊÀ «ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ»

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ! ÄÎÐÎÃ² ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈ!ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ! ÄÎÐÎÃ² ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈ!ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ! ÄÎÐÎÃ² ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈ!ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ! ÄÎÐÎÃ² ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈ!ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ! ÄÎÐÎÃ² ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈ!
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Â²ÄÇÍÀÊÈ ÄËß Â²ÍÍÈ×ÀÍ
Сесія Івано-Франківської облас-

ної ради ухвалила рішення про
нагородження Почесною відзна-
кою «100-річчя від дня народження
Головного Провідника ОУН Степа-
на Бандери» 19 осіб з Вінниччини –
учасників національно-визвольної
боротьби українського народу.

Список нагороджених в Івано-
Франківську обласну раду подало
Всеукраїнське братство ОУН–УПА.

Варто нагадати, що рішенням
обласної ради Почесною відзна-
кою «100-річчя від дня народжен-
ня Головного Провідника ОУН Сте-
пана Бандери» спочатку нагоро-
дили 237 осіб – учасників націо-
нально-визвольної боротьби ук-
раїнського народу, а також дер-
жавних, політичних, громадських
діячів та активних учасників укра-
їнського державотворення.

5 липня 2009 року 30 сесія
ухвалила рішення про нагород-
ження ювілейною відзнакою ще
194 прикарпатців. А 27 листопада
34 сесія Івано-Франківської об-
ласної ради ухвалила рішення про
нагородження Почесною відзна-
кою 357 прикарпатців. Список від-
значених доповнили, проголосу-
вавши за це одноголосно, прізви-
щами українських патріотів –
світлої пам’яті Ярослава і Слави
Стецько, Євгена Коновальця
і Романа Шухевича (посмертно).

ПАМ’ЯТЬ

ÂØÀÍÓÂÀÒÈ ÏÎËÅÃËÈÕ
Облрада затвердила програму

пошуку й перепоховання жертв
репресій тоталітарних режимів на
2010–2011 рр.

Йдеться про 140 ймовірних місць
поховань. Обсяг фінансування дво-
річної програми – 600 тис. грн.

Програма розроблена на вико-
нання рішення № 798 30 сесії об-
ласної ради від 5 червня 2009 р.
«Про вшанування пам’яті жертв
комуністичних репресій та надання
правової оцінки злочинам комуніс-
тичного режиму в Україні» з метою
встановлення історичної справед-
ливості, засудження злочинів про-
ти української нації та належного
вшанування пам’яті українців, які
постраждали від окупаційних ре-
жимів на Івано-Франківщині.

Фінансування заходів обласної
програми здійснюватиметься за
рахунок коштів обласного, місцево-
го бюджетів та інших джерел. Зок-
рема, на 2010 рік передбачено
виділити 400 тис. грн., 320 з яких –
з обласного бюджету, решту –
з місцевого. На 2011-й фінансу-
вання програми становитиме
200 тис. грн., 140 з них буде скеро-
вано з обласного бюджету.

Виконання обласної програми
пошуку та перепоховання жертв
репресій тоталітарних режимів на
2010–2011 роки «дасть змогу гідно
вшанувати українців, які постраж-
дали внаслідок діяльності окупа-
ційних режимів», – зазначено у пас-
порті програми.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ÑÒÀØÊ²Â Á²ËÜØÅ
ÍÅ ÐÀÄÈÒÜ

Голова облдержадміністрації
Микола Палійчук звільнив Богда-
на Сташківа від виконання обо-
в’язків позаштатного радника
голови ОДА з питань культури.
З якої причини відмовились від
послуг народного артиста?

27 листопада директор Мис-
тецької аґенції «Захід-шоу» народ-
ний артист України Богдан Сташків
провів в обласному академічному
муздрамтеатрі ім. Івана Франка
заключний концерт «Пісня Прикар-
паття-2009» за фінансової підтрим-
ки обласного штабу БЮТ, з симво-
лікою «З Україною в серці», аґітую-
чи за кандидата у Президенти Юлію
Тимошенко. З цього приводу на-
чальник управління культури ОДА,
депутат обласної ради Володимир
Федорак заявив: «Ми поважаємо
наших митців, але не хочемо бути
втягнутими у політику».

НАГОРОДИ

ÍÎÂÈÍÈ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ² ÊÐÀÞ

ЗНАЙ НАШИХ

Саме ці слова були ключовими
на науково-практичній конференції
«Наталія Кобринська: 125 років зас-
нування руху за ґендерну демократію
в Україні». Глянувши на список осіб,
які виступали з доповідями, треба
відзначити, що жінки України працю-
ють над складними проблемами, які
в нашій державі ще не роз’язані.

Тож хто представляв українських
жінок на конференції в Києві? Це –
народний депутат України четверто-
го скликання, Почесна голова Все-
українського жіночого товариства
ім. Олени Теліги Ольга Кобець, док-
тор педагогічних наук Ольга Матві-
єнко, Голова Всеукраїнської ліґи
українських жінок Марія Петрова,
голова Всеукраїнського жіночого
товариства ім. Олени Теліги, канди-
дат педагогічних наук Лариса Ля-
хоцька, заступниця голови Союзу
українок Ростислава Федак, голова
Львівського обласного відділу СУ
Ольга Пастушенко, письменниці
Марія Морозенко та Олена Леонто-
вич, голова Одеської обласної орга-
нізації Всеукраїнської ліґи українсь-
ких жінок, кандидат філологічних
наук, доцент Аліна Пляченко, викла-
дач Соломонового університету,
старший викладач Ольга Кирієнко,
голова Київського відділення Все-
українського жіночого товариства
ім. Олени Теліги Ольга Рябченко, зі
славного роду Прахових – Ірина
Прахова та інші. А зібралися жінки
з Києва, Одеси, Львова, Харкова,
Івано-Франківська, Болехова, На-
двірної, Косова, Калуша.

Промовці порушили питання:
проблеми жіночого руху, захист сус-
пільної моралі, етнічний вектор ґен-
дерних ролей у сучасному українсь-
кому соціумі, сучасний жіночий рух
і традиції минулого... А прикладом
праці української жінки завжди за-
лишаються такі особистості, як На-
талія Кобринська, Олена Пчілка,
Леся Українка, Олена Теліга, Ірина
Сеник, Марія Старицька, Людмила
Старицька-Черняхівська, Оксана Сте-
шенко, Харитя Кононенко... Це вони,
жінки нової доби, позбавились своєї
другорядної ролі в суспільстві.

Виступ кандидата педагогічних
наук Лариси Ляхоцької був побудо-
ваний на фактах нищення українсь-
кої молоді. Незаперечний факт:
більшість молоді морально здорова,

«ÍÀ ªÄÍ²ÑÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÒÐÅÁÀ ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ...»

Роздуми після конференції про жіночий рух
хоче здобувати знання. Але є в нас і
такі дівчата та хлопці (на жаль, їх ба-
гато!), для яких нецензурна лексика
стала звичайним спілкуванням з
рідними, друзями. А їхнє нехлюйсь-
ке ставлення до власного здоро-
в’я!!! Маємо на увазі вживання ал-
коголю. Поширюється серед молоді
наркоманія, СНІД... А через телепе-
редачі, фільми пропаґується на-
сильство, через рекламу – цигарки,
алкоголь... Все це пригнічує психіку
молоді, викривляє в її свідомості
поняття свободи, демократії...

Конференція дала високу оцінку
Кобринської як зачинательки жіночо-
го руху, як високоосвіченої жінки, що
будила українку до спільної праці,
закликала її дбати про рідну мову, про
українську дитину, про українську
націю, вела боротьбу за реформу-
вання виборчої системи в Галичині,
стала на захист українських шкіл на
селі. Декілька доповідачів торкалися
діяльності Наталії Кобринської як
громадської діячки, як організатор-
ки жіночого руху, жіночого товари-
ства, як письменниці.

Згадали і твір Н. Кобринської «Ви-
борець». Чому?.. Бо щось дуже по-
дібне діється в нас. Може, не зовсім
таке ж... Та коли послухати, про що
хваляться люди, то... Чому твір Наталії
Кобринської «Виборець» стає таким
сучасним, чому події, що мали місце
колись у Галичині, нагадують нам пе-
редвиборну ситуацію в Україні сьо-
годні? В листі до В. Лукича від 7 січня
1891 року авторка писала з приводу
оповідання «Виборець», що в цьому
творі «старалася представити живу
правду без ніякої тенденції».

Яка ж то правда?
Селянин Яким дістає право стати

виборцем (є різниця: тепер всі має-
мо право брати участь у виборах).
Колись таке право бути виборцем
мали в селі лише кілька осіб: війт, піп,
дві-три особи. Та випало щастя се-
лянинові Якиму стати виборцем.

 Тепер маємо різні партії, різні
газети, різних аґітаторів, різні спо-
соби аґітації... Тоді теж були «партії»:
війт, панки, жиди – з одного боку,
з іншого – священик, Іван, панич.
Були дві кандидатури: один – пан зі
Львова (русин), другий – ківковець-
кий пан (чужинець). Почалось пере-
тягування виборця на свій бік.
Зовсім так, як тепер.

Ті, що аґітували за пана з Ківков-
ця, казали: «Як пан з Ківковця буде
послом, то будуть гроші, ковбаси
й бохонці задурно» (як говорити на
сучасний лад, так одна з «партій»
подібне обіцяє). Інші ж кричали, щоб
люди не йшли на зраду (так само
говорять тепер).

Вибирали посла. Були два пани.
Один – поляк, другий – русин. Кого
вибирати?

Не було би Якимові так тяжко,
якби... Ще до виборів війт із паном
секвестратором прийшли до хати
чоловіка та й дали десятку. Гроші то
великі, але ж він їх не заробив. То чужі
гроші. Злі гроші. Ось що мучить тепер
чоловіка, який став виборцем...

Кличуть уже Якима голосувати.
Питають: «На кого даєте голос?».
Яким мовчить. «На кого голосуєте?»
– знову питають чоловіка.

І що ви гадаєте? Проголосував
той темний селянин за чужинця та
гроші злі собі залишив? Помиляє-
тесь! «Він витягнув гроші й поклав
на стіл» та сказав, що ті гроші
повертає, а голос свій дає за
руського (українського) посла.

Коли порахували голоси, то вия-
вилось, що за руського посла було
більше голосів, ніж за чужинця. Так
тоді голосували темні селяни!!! Вдо-
ма Якимиха теж зрозуміла, що злих
грошей не треба, бо «крадене вде-
сятеро відійде, а злий гріх» може
звести нінащо і ціле ґаздівство.

Кажіть, гріха сучасні люди не бо-
яться, гроші беруть... Тільки різни-
ця між Якимом та сучасним вибор-
цем велика. Правда, Яким не знав,
чи той пан зі Львова «обітре той кер-
вавий піт з мужицького чола, чи
зменшить податки і дачки, чи верне
право до затраченої землі...», але
не шкодував, що гроші повернув.

Зате сучасний виборець, що взяв
«десятку», не журиться, бо йому
байдуже, чи буде Українська дер-
жава, чи буде українська мова, чи
потрібна Україні власна історія...
А «десятка» у кишені є!!!

Сподіваємось, що таких виборців
у нас мало, може, їх зовсім нема. Бо
хто зречеться роду свого? Хто дасть
на поталу рідну матір?

 Лариса Дармохвал,
голова міської організації Союзу

українок Болехова, просвітянка

На всіх континентах у різдвяну
ніч лунатимуть колядки українсь-
кою мовою. Бо ж, справді, як мо-
виться у народному прислів’ї: Ук-
раїнського цвіту – по всьому світу.

Статистика підтверджує прав-
дивість цього вислову, хоч оцінки
стосовно кількості українців, які
мешкають поза межами так зва-
ної «материкової України», розхо-
дяться залежно від того, з яких
джерел надходить інформація.
Про це повідомив голова секрета-
ріату Української всесвітньої
координаційної ради Валерій
Рябенко: «За найбільш оптиміс-
тичними оцінками, за кордоном
мешкає від 20 до 30 мільйонів
українців. За іншими даними –
від 15 до 20. Чому так розходять-
ся ці оцінки? Це залежить від тех-
нології підрахунків, від установок,
які мають організації та країни,
які проводять переписи населен-
ня, в тому числі, й українців, які меш-
кають у цих країнах, т. зв. країнах
«перебування й оселення».

Так, за даними Російського
комітету статистики, на теренах
Росії мешкає до 5 мільйонів ук-
раїнців. Майже п’ять відсотків
українського населення Російсь-
кої Федерації – етнічні українці, які
споконвіку були першими відоми-
ми поселенцями на території су-
часних Курської та Воронезької
областей, компактно заселяли
Кубань. До таких територій, де
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мешкають етнічні українці, за сло-
вами пана Рябенка, належать:
«Насамперед, Марморощина, яка
знаходиться на території Румунії.
Тут українці жили споконвіку.
Придністров’я, незважаючи на ті
складні політичні й етнічні пробле-
ми, які там існують. Пряшівщина
– на території Словаччини. Над-
сяння, Холмщина, Підляшшя – на
території Польщі. Берестейщина
на території нинішньої Білорусі,
фактично це вся Брестська об-
ласть, і, за деякими оцінками, тут
мешкає до 1 мільйона етнічних
українців. На Брянщині, на тери-
торії нинішньої РФ, є також неве-
лика територія етнічно українська,
яка носить древню назву Старо-
дуб. Крім того, до такої категорії,
як етнічні українські землі, можна
фактично віднести й Слобідську
Україну; це також Білгородська,
Курська, Милостовська області
РФ, найперше Кубань. Чимало
земель називають землями ком-
пактного проживання українців і,
зокрема, Малиновий Клин: здав-
на відома назва, крім Кубані.
Зелений Клин – це територія на
Далекому Сході по річці Амур (до
речі, в цьому році виповнюється
120 років з часу масового пересе-
лення українців у ці краї). Також
здавна компактно українці посе-
лялися у так званому Сірому
Клині, який зараз географічно
збігається з цілинними землями

Казахстану, південного Уралу.
Еміґрація українців з України
почалась ще з давніх-давен (з XVI
століття). Це були перші масові
переселення з України. Українсь-
ка еміґрація не завершується,
на жаль, і сьогодні».

Валерій Рябенко вважає, що
нова хвиля еміґрації, яка почалась
на початку 90-х років минулого
століття внаслідок тривалої соці-
ально-економічної кризи, спричи-
нилася до появи українців у дер-
жавах, у яких раніше їх не було
зовсім або ж у яких кількість укра-
їнських громадян рахувалася де-
сятками. За останні роки заробіт-
чани з України «освоїли» держави
Північної Америки (де з кінця
вісімнадцятого століття мешкає
потужна українська діаспора) і
Західної Європи. За даними дип-
ломатичних місій України, в Італії
нині проживає до півмільйона ук-
раїнських громадян, у Португалії
– понад двісті тисяч. Десятки ти-
сяч українців працюють у Греції та
Іспанії; тисячі заробляють на жит-
тя у таких віддалених куточках
світу, як Китай, Лаос, В’єтнам.

Перед українською владою по-
стала проблема забезпечити соці-
альний захист співвітчизників, які
опинилися на чужині. За інформа-
цією міністерства закордонних
справ, офіційний Київ підготував
відповідні угоди з державами,
де мешкають українські заробіт-
чани. На думку дипломатів, остан-
ня хвиля еміґрації з України
триває – зупинити її може лише
значне поліпшення умов життя
в самій Україні.

Б. К.

ÍÀÉÊÐÀÙ² ßËÈÍÊÈ
Івано-Франківська ялинка

у рейтингу найкращих
новорічних дерев України
Тижневик «Фокус» склав рейтинг

найкращих новорічних ялинок
України. З-поміж переможців – лісо-
ва красуня, яка прикрасила Вічевий
майдан Івано-Франківська.

Ось як розподілилися місця
у списку.

Київ. На оформлення 20-тон-
ного металевого каркасу пішло
500 сосен. 35-метрова ялинка
Києва є найвищою не тільки в Ук-
раїні, а й у всьому СНД. Для ялин-
ки-2010 розробили новий світло-
діодний дизайн і нову комп’ютер-
ну програму. Загальний бюджет,
включаючи святкові заходи, пере-
вищує 1,01 млн грн.

Харків. На відміну від київської
ялинки, у Харкові металевий кар-
кас покрили штучною хвоєю. Ново-
річну ялинку заввишки 30 м обпле-
ла мережа зі світлодіодних гірлянд,
які з допомогою спеціальної ком-
п’ютерної програми можуть ство-
рювати до 2000 комбінацій. Крім
того, ялинка прикрашена трьома
сотнями новорічних іграшок та
гірлянд із дзеркальних куль.

Дніпропетровськ. Новорічний
бюджет Дніпропетровська – 200
тис. грн. Це і установка 27-метрової
ялинки, яку зробили з 12 тис. сосно-
вих гілок, і святкові заходи. Прикра-
сили дерево 400 новорічними іграш-
ками та 20 гірляндами.

Чернівці. На Соборній площі
в Чернівцях встановили ялинку
заввишки 22 метри. Її прикраша-
ють 600 гірлянд, завдовжки 4,8 км.
Усього на прикрашання й установ-
ку витратили 150 тис. грн. з місце-
вого бюджету.

Івано-Франківськ. Цього року
влада встановила 23-метрову
справжню ялину. Купівля, до-
ставка і прикраси обійшлися
у 140 тис. грн. Щоправда, для того,
щоб улаштувати свято, міській владі
довелося брати кредит.

Донецьк. Для створення голов-
ної ялинки заввишки понад 20 м
пішло близько 800 сосен. Святкові
витрати обійшлися міській владі
у 139 тис. грн.

Сімферополь. У кримській
столиці ялинка зроблена з синте-
тичних матеріалів. Новорічне дере-
во, яке прикрасили 30 тис. світло-
діодних лампочок і 200 куль,
у висоту досягає 15 м. Встановили
й прикрасили ялинку на спонсор-
ські гроші – 130 тис. грн.

Львів. Перед Львівською опе-
рою стоїть жива новорічна ялинка
заввишки 21 м. На її оздобу пішло
4 тис. іграшок, які на правах парт-
нерської допомоги надав скло-
дзеркальний завод. За даними вла-
ди Львова, «ялинковий» бюджет
становив понад 118,3 тис. грн.

Ужгород. Тут висота ялинки,
прикрашеної сімома тисячами
маленьких лампочок і восьмиста-
ми великими – 15 м. На верхньо-
му ярусі дерева 100 великих куль,
а на нижньому – іграшки, виготов-
лені школярами міста. Новорічна
краса обійшлася владі міста у
16,2 тис. грн.

Ялта. У Ялті жителів і гостей
радує штучна ялинка, яку при-
дбали ще три роки тому ра-
зом з іграшками більш ніж за
200 тис. грн. У той же час міська
влада чекає, коли виросте дере-
во, яке зараз не досягає і трьох
метрів, з надією, що воно колись
стане головною ялинкою міста.

Запоріжжя. Запоріжці вже
третій раз поспіль ставлять штучну
ялинку. Цього року на ній 100 іграшок,
134 гірлянди й понад 4 тис. лампо-
чок. На неї місто не витратило жод-
ної копійки – на це пішли спонсорські
гроші. За встановлення й прикра-
шання новорічного дерева цього
року також платили спонсори. За
даними влади, новорічний кошторис
становив 95 тис. грн.

Одеса. Головна ялинка Одеси
вже запалила свої вогні на Дум-
ській площі. На створення 18-мет-
рової новорічної ялинки пішло 350
сосен, а загальна довжина гірлянд
– не менше 6 км. Встановлювали
й прикрашали ялинку за спон-
сорські кошти.

НОСТАЛЬГІЯ

ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ
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ДО ДЖЕРЕЛ

Після того, як я розрахувався
з Долинської ремонтно-експлу-
атаційної контори (РЕК), 15 липня
1967 року влаштувався на Калусь-
кий хіміко-металургійний комбінат
(КХМК) в електроцех черговим
електромонтером. Поселили мене
в гуртожиток № 1 (зараз – вул. Ти-
хого, 11). Так почалась моя трудо-
ва діяльність у Калуші, а також на-
вчання у вечірній школі.

Пригадую своє навчання в сусід-
ньому селі Перерісль. В 1950 році
там відкрили середню школу, яка
була платною. За навчання слід
було платити 150 радянських кар-
бованців у рік (за перше півріччя
75 карбованців і за друге – 75), у той
час, коли заробітна плата радян-
ського робітника становила при-
близно 30–40 карбованців (ствер-
джую цей факт, оскільки й сам пра-
цював на очистці залізничних колій
у Надвірній за один карбованець
в день). Я закінчив вісім класів цієї
школи, а з другого півріччя дев’я-
того класу мене зі школи виключи-
ли з політичних мотивів, незважа-
ючи на те, що кошти за навчання
були сплачені.

Один учень з моєї рідної Лісної
Тарновиці, восьмикласник, заявив,
що його товариш нібито бачив у мене
тризуб. Це донесли до адміністрації
школи й мене почали переслідувати.
Одного дня, а було це в другому
півріччі 1952 року, директор школи
Мазуренко вивів мене на алейку і з
притиском сказав, щоб я вступав
у комсомол. Тоді, за його словами,
я зможу закінчити середню школу, Зі спогадів Михайла Качанюка

ÍÀÏÅÐÅÊ²Ð ÂËÀÄ² É ÎÁÑÒÀÂÈÍÀÌ
БУЛО, БУЛО...

в іншому ж випадку мене чекатиме
незавидна доля. Я запитав його,
чому така категоричність, а він
відповів, що на мене дивляться всі
учні, тож, якщо вступлю в комсомол
я, інші зроблять те саме. Я вирішив,
що не буду тим бараном, що веде
овець на забій, і пішов зі школи.

В той час наших місцевих педа-
гогів із системи освіти вичистили –
кого в тюрму посадили, кого засла-
ли в Сибір. У нашій школі двох учи-
телів (Андруняка і Гуйтина) з сусід-
нього Фітькова посадили в тюрму,
директора школи Панчука та його
невістку, також вчительку, Галину з
дому Туркевич, з маленьким сином
Любомиром вивезли в Сибір, де
вона й загинула, а дитину родичі з
заслання викрали й повернули до
села. Натомість до нашого села, як і
до інших сіл та міст, на посади педа-
гогів, медпрацівників, працівників
ветеринарної медицини, проф-
спілкових лідерів – присилали виш-
колених чекістів. Тоді ходили чутки,
що після закінчення Другої світової
війни незатребуваними залишили-
ся «випускники» двох диверсійних
шкіл, Харківської і ще однієї. Тож цих
головорізів використали, так би мо-
вити, для підняття рівня нашої осві-
ти, а насправді – в боротьбі проти
наших хлопців з УПА та інших укра-
їнських патріотів, для знищення ук-
раїнського національного духу.

Пригадую, в нашому селі дирек-
тором школи став Охотченко, осо-
ба неслов’янської зовнішності, який
завжди і всюди при собі носив пісто-
лет, а його дружина, що працювала

медпрацівником, ходила з автома-
том. Схожа ситуація була і в інших
селах та школах Галичини.

В старших класах нас, молодих
хлопців і дівчат, намагалися зламати
й загнати в комсомол. У середній
школі, де я вчився в дев’ятому класі,
кожного дня нас залишали після
уроків, ставили перед нами анкети на
вступ до комсомолу й наказували їх
підписати – так тримали до ночі,
а тоді відпускали додому. В нашому
класі навчалася молодь із довко-
лишніх сіл – Назавизова, Фітькова,
Лісної Тарновиці, Цуцилова, Камін-
ної, Волосова, Парища, тож увечері
після «комсомольської науки», чи в
зимовий час, чи в дощ, чи в хурдели-
цю, потемки всі були змушені повер-
татися до домівок. Наступного дня –
те саме. Та сьогодні я з великою гор-
дістю згадую, що після такого більш
як півторарічного щоденного пресу
жоден з моїх однокласників так і не
поповнив ряди комсомольців.

У той час в Галичині йшло ціле-
спрямоване полювання на молодь,
особливо хлопців, для вивозу на
Донбас, щоб таким чином перешко-
дити поповненню рядів УПА. Щоб не
потрапити в руки людоловів і зали-
шитися в рідних краях, я з 1 січня
1953 року вступив у Ворохтянську
школу фабрично-заводського нав-
чання (ФЗН), яку влітку 1953 року
закінчив, здобувши професію елек-
тролебідчика, та був скерований
у Вигодський ліспромгосп. І лише
ставши до роботи в Калуші на КХМК
в 1967 році я зміг продовжити свою
освіту у вечірній школі № 4.

Совітська система працювала
«на показ» дуже ефективно й ста-
тистику виводила таку, щоб пока-
зати світові, що освітою (не знан-
нями!) охоплене все населення
«радянського раю». В той час по
школах увагу більше звертали
на відвідування занять, аніж на
навчання та здобування учнями
знань. А ще кидалася в вічі знева-
га інородців до всього нашого,
українського, окрім, хіба що, укра-
їнських харчів. На уроки українсь-
кої мови й літератури ця інтерна-
ціональна братія фактично не хо-
дила, заявляючи: «Зачем нам ук-
раинский язык?» Відчуваючи таку
зневагу до рідного, ми задавали
собі запитання: «А нам навіщо ваш
язик?» Так і минали наші вечірньо-
шкільні будні – бачиш, що лише
час марнуєш. Болить приниження
твоєї мови, культури, України на
своїй же землі, і так само на ро-
боті, і так само в школі.

Настав час екзамену з україн-
ської літератури. Учні зайшли до
класу, взяли екзаменаційні білети,
готуються, по черзі відповідають.
Я витягнув білет з питанням про
творчість Тараса Шевченка та його
твір «Катерина». На екзамені при-
сутні вчитель української літерату-
ри – східнячка і її асистент – росі-
янка. Моя відповідь: «У творі «Ка-
терина» Тарас Григорович Шев-
ченко показує відносини України й
Росії. Катерина – це Україна, мос-
каль – це Росія....» Мої екзамена-
тори активно заперечують. Але я їм
доводжу своє: «Як долекоглядно
писав наш пророк Тарас Шевчен-
ко, москаль піде в свою московщи-
ну, бо москаль це не тільки солдат
російської армії, а конкретно росі-
янин і це незаперечний факт».

Гадаю, що я їх переконав. Не знаю,
як педагоги, а мої однокласники
відповіддю були задоволені. Так я
склав іспит. Мої ж екзаменатори
оцінили знання на «четвірку».

На роботі ситуація схожа до
шкільної – йде конфронтація між ке-
рівними кланами, Березняківським
і Роздольським. Виграють «наші»
одноплемінники, які мають дружин
неукраїнок. На кожному кроці відчу-
вається дискримінація місцевого
населення. В електроцеху працює
росіянин Соболєв, чоловік перед-
пенсійного віку, йому в останній рік
збільшують заробіток (за рахунок
преміальних для електроцеху), щоб
була вищою пенсія. В нас на го-
ловній понижувальній підстанції
(ГПП) в мого знайомого Романа Са-
мотовки, репресованого, така ж, як
і в Соболєва, ситуація, йому також
обіцяють збільшити зарплату, але
нічого не робиться, хтось блокує,
як виявилося – начальник цеху
(за документами – наш, галичанин,
що вірно служить неукраїнському
«режиму»).

Факти манкуртства, яничарства
– повсюдно. І найстрашніше, коли
цей манкурт чи яничар, у минулому
репресований сам чи з родини реп-
ресованих, – стає вірним слугою
окупанта. Тоді за мою українську
налаштованість і тверду позицію
обіцяли, що мене зрештою поса-
дять, але не за політику, а за хуліган-
ство. В січні 1981 року нас, трьох
українців – Йосипа Барана, Андрія
Коцеловського і мене, Михайла
Качанюка, звільнили з роботи
на ГПП за власним бажанням. Ми
не хотіли продовжувати трудову
діяльність в атмосфері приниження,
фальші та брехні.

наймитами й наймичками. Вве-
чері перед Різдвом хазяїн вно-
сить у хату чистого, без бадил-
ля, сіна й, поклавши три покло-
ни, мостить його на покуті. В кут-
ки ставлять з півснопа жита,
пшениці й вівса, а на сіні – гор-
щик з кутею і другий з озваром.
Озвар накривають хлібом, а кутю
паляницею або книшем. Малий
хлопець, переносячи горшки на
покутя, квокче, щоб курчата доб-
ре лупилися. Перед образами
світять свічку і в хаті курять лада-
ном. За вечерею хазяїн підкидає
ложку куті під стелю, приказую-
чи: «Морозе, морозе! Йди до нас
вечеряти, та не поморозь жита,
пшениці й всякої пашниці». По

оляда був давній зимовий
празник у честь світлих
богів літа й тепла: сонця,

грому, блискавки, літньої хмари
й дощу. Народ помітив узимку
повертання сонця з зими на літо
й виявив його рядом празників.
Всі теперішні народні звичаї й об-
ряди на Різдво, на Василія і на Во-
дохреща – то, безперечно, давні
язичеські обряди, тілько прилу-
чені до християнських празників.
Певно, ті празники тяглися не
один день і звалися загальним
збірним словом Коляда.

Зимові празники світлих літніх
сил були великими святками,
як літом Купайло, бо припадали
в дуже значний у природі час. На
празник Коляди, так само, як і на
Купайла, діються великі дива на
землі. Всі вечори од Різдва до
Водохреща звуться в народі свя-
тими. По заході сонця в той час
не можна робити діла, гріх пряс-
ти, гріх виносити сміття з хати.
Вночі перед Різдвом говорять
воли й навіть знають будуще. Ка-
жуть, що тієї ночі дерево розви-
вається і цвіте. Проти Водохре-
ща вода в річках освящається, і
навіть буває час, що вся вода
стає вином. Розказують, що
один чоловік хотів напитися в той
час з річки води, а в річці було
вино; він набрав вина, од’їхав
трохи й попробував того вина, а
з його стала знов вода. На Водо-
хрещу кроплять свяченою водою
хату, оселю, товар, бджоли,
доливають варево в кадовбах,
починають вчити коней-неуків.
Кажуть, що вечірня вода ніколи
не псується, а як її держати
дуже довго, то вона стає жи-
вим сріблом і світиться вночі,
як огонь...

Подивімось на ті обряди, що
народ справляє на Різдвяні свят-
ки. Перед самим Різдвом буває
багата кутя, перед Водохрещем
– голодна кутя. На Меланки, про-
ти Василія, в щедрий вечір пе-
чуть млинці й начиняють кишки.
Кутя – велике свято в народу, де
за столом, як за вечерею любові,
хазяї сідають вечеряти разом із

тих зернятах, скілько їх приста-
не до стелі, вгадують, чи добре
будуть роїтися бджоли. Хазяїн
витягає стебло сіна й по довжині
вгадує, чи добрий буде врожай
на хліб, чи недобрий. За вечерею
не можна пити води, бо хто на-
п’ється, тому буде хотітися пити
в жнива. Хто за вечерею чхне, той
буде щасливий, тому батько дарує
гуску, або овечку, або теля.

В Галичині на столі кладуть
часник і ручку од плуга, щоб
миші не псували хліба на полі.
За вечерею поминають померлих
родичів, згадують живих, котрих
нема вдома, матері плачуть за
дітьми, з котрими не довелося
вечеряти на Святвечір. На бага-

ту кутю посилають вечерю  з
книшів, паляниць і пирогів роди-
чам і доконечне бабі-повитусі
хазяйських дітей. Сіно з покуті
дають товарові, мостять з нього
гнізда в обичайках для птиці, со-
ломою з покуті обв’язують в саду
дерево, щоб добре родило. На
св. Василія хлопці з рукавиць по-
сипають всяким зерном по хатах.
На вечірнє водосвяття і на Ор-
дань старі люди йдуть з трійця-
ми. Після Святвечора на голод-
ну кутю стріляють з рушниць або
стукають макогоном у ворота,
проганяють кутю. Од того стрілян-
ня розбігаються вовки й переста-
ють бігати тічки вовків.

По всіх різдвяних обрядах ми
бачимо, що народ празникує об-
рядами двом групам світлих літніх
сил, огневим і водяним, і празни-
кує, перш за все, як народ-хлібо-
роб, що благає собі од світлих
богів доброго врожаю жита, пше-
ниці і всякої пашниці. В усіх коляд-
чаних обрядах ми бачимо два
елементи, котрі грають головну
роль: хліб і воду. Кутю варять із
зерна, хати посипають зерном,
на покуті ставлять сніп хліба, ве-
черю посилають з хліба, на Свят-
вечір варять доконечне горох,
дерево обв’язують соломою, на
столі кладуть плуг, колядники
в Галичині носять з собою плуг.
Із цього всього ми бачимо, що на-
род у різдвяних обрядах празни-
кує початок нового року хлібо-
робства, котре грає головну роль
у житті українського народу. Щоб
забезпечити собі врожай хліба од
темних зимових сил, народ спов-
няє деякі жертовні обряди Моро-
зові і Дюді: хазяїн, кидаючи
ложку куті під стелю, просить
до себе вечеряти Мороза, щоб
він не поморозив хліба, а на Біло-
русі, на Меланки, після вечері
зоставляють на столі кілька ложок
куті – для Дзюді (Дюді), бога
зими, діда з білим волоссям і
з білою бородою, щоб він не
шкодив морозами.

Народ злучає вечерю на кутю
і жнива, забороняючи пити воду
за вечерею, щоб у жнива не так

мучила спрага в гарячий час.
Оскільки світлі літні сили: сонце,
блискавка і грім – мають великий
вплив на хліборобство, то народ
у своїх різдвяних обрядах злучив
докупи обряди з мотивом про
хліборобство і про літні небесні
сили. Після куті стріляють з руш-
ниць або б’ють макогоном у во-
рота, щоб прогнати вовків. Сей
обряд служить символом грому,
що проганяє зиму і попередній
старий рік, даючи місце новому
хліборобському року. Так, коляд-
ники ходять по хатах з козою;
коза тут служить образом сонця.
Про ту козу в колядках співають,
що вона має «золотенькі копи-
точка; де вона ходить, там жито
родить; де не буває, там вилягає;
де коза туп-туп, там жита сім куп;
де коза рогом, там жито стогом».
Коза каже, що вона не боїться
стрільців, тільки боїться «Діда,
що в його борода сіда». Дід з
сідою бородою – то дід Дюдя, бог
зими й морозу, ворог сонця і всіх
літніх небесних сил. Самі трійці,
що з ними стоять при водосвятті
на Ордань і на вечірнє водосвят-
тя, звуться громницями.

Різдвяна свячена вода, як ми
сказали, грає велику роль: нею
кроплять усе хазяйство. Найбіль-
ше народ поважає вечірню воду,
що святять перед Водохрещем
увечері в криницях, може, тому,
що той звичай нагадує весняний
звичай святити криниці на пре-
половення, і що криниці мають
велику вагу в народі як міфічний
символ небесних криниць-хмар.
Її п’ють потрошку натщесерце,
мажуть слабим очі, груди, чоло.
Така повага до свяченої різдвя-
ної води і міфи про чудовну її силу
показують, що народ на різдвяні
святки празникує другій групі
небесних літніх сил, хмарам і
літньому дощу, що грають вели-
ку роль у хліборобстві.

Іван Нечуй-Левицький

*Подається скорочено. Стиль
автора збережений.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀØ ÊÐÀÉ �
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÇÂÈ×ÀÉ
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РАЗ ДОБРОМ ЗІГРІТЕ СЕРЦЕ…

ÑÂ²ÒË²É ÏÀÌ�ßÒ² ÏÀÒÐ²ÎÒÀ
Із сумом сповіщаємо про те,

що на 77-му році життя відійшов
у вічність МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

           МАРЦЕНЮК.
Знаємо Михайла Марценю-

ка (10.11.1933–31.12.2009) як
патріота України, практикуючого християнина,
рятівника тисяч хворих, автора багатьох наукових
праць, теоретичної і практичної школи торакаль-
них хірургів, кандидата медичних наук.

Перші «університети» життя – не зрадити своїх
земляків ціною волі чи життя. І ще довгі тягнулися
сліди Чорного лісу по життєвих дорогах Михайла
і його сім’ї.

20 червня 1957 року М. Марценюк отримав дип-
лом лікаря й приступив до роботи у Яблунівсько-
му тубдиспансері, виконуючи обов’язки і лікаря,
і рентгенолога, і хірурга. Після захисту дисертації
намагався зайнятися викладацькою роботою. Але
не дозволили.

У 1997 році очолює відділ торакальної хірургії при
обласній клінічній лікарні, і за короткий час він стає
найкращим . У 1992 році Михайло Марценюк стає
одним із ініціаторів створення в Івано-Франківську
обласного фтизіопульмонологічного центру, де
і працював, не покладаючи рук, до кінця життя.

Але громадськість Прикарпаття знала доктора
М. Марценюка як учасника капели медінституту

«Гомін», соліста й фундатора, незмінного голову
художньої ради чоловічої аматорської народної
капели «Червона калина». Своїм тенором майже
50 років він співав у різних аматорських колекти-
вах. Разом із капелою «Червона калина» Михайло
Марценюк побував у турах «Дзвени, Україно, пісня-
ми», відвідавши майже сотню міст України, разом
із колективом ніс національну ідею, дбав про збе-
реження й популяризацію рідної пісні, мови, тра-
дицій і культури нашого народу.

А ще знали М. Марценюка як самобутнього
художника, який тонко передавав барви рідного
краю, рідного села Завій Калуського району, де
народився, закінчив школу, допомагав воякам
УПА. А ще Михайло збирав афоризми, приказки,
народні прикмети, і знав їх чимало…

З його ініціативи ми одягли в сценічні костюми
й надавали матеріальну допомогу Запорізькому
козацькому хору, єдиній в Севастополі українській
школі, редакції газети «Світлиця» тощо. Усі, з ким
він знався, працював, виступав, шанували Михай-
ла Марценюка як людину високої фахової май-
стерності, поважали за його вклад у розбудову
Української Самостійної Соборної Держави.

Нехай, Брате наш, земля Тобі буде пухом.
Будемо молитись, щоб Господь прийняв Тебе

у свою обитель.

25 березня 2010 року випов-
нюється 100 років від дня народ-
ження видатного трубадура УПА,
редактора альманаху «Чорний
ліс», засновника й редактора газе-
ти «Шлях перемоги» (виходить в
Україні донині), крайового про-
відника пропаґанди ОУН Карпат-
ського краю, члена Української
Головної Визвольної Ради, Лицаря
Срібного Хреста заслуги Михайла
Дяченка – Марка Боєслава.

Громадський просвітянський
фонд, ім. Івана Фещенка-Чолів-
ського «Джерело» і Львівська
національна наукова бібліотека
ім. В. Стефаника виступили ініці-
аторами проведення на держав-
ному рівні в травні 2010 року
(м. Івано-Франківськ) Всеукра-
їнської конференції «Михайло
Дяченко – Марко Боєслав – поет
і воїн».

АНОНС

ÌÀÐÊÎ ÁÎªÑËÀÂ � ÏÎÅÒ ² ÂÎ¯Í
До 100-річчя від дня народ-

ження Михайла Дяченка –
Марка Боєслава ми підготували
двотомник його творів (том І
видали в 2008 році, том II поба-
чив світ у 2009-му).

Звертаємось із проханням
підтримати ідею всеукраїнського
вшанування пам’яті видатного
героя визвольної боротьби 30–
50-х років XX століття, внести свої
пропозиції щодо організації кон-
ференції та взяти активну участь
у її роботі.

Пропозиції і заявки
для участі надсилати
на адресу:
Гелетій Ярослав, а/с № 197,
Львів, головна пошта, 79000.
Контактні телефони:
096-349-29-55, 095-150-22-59.

Ініціативна група

На моє запитання, за кого
вона буде голосувати, одна ко-
лежанка відповіла: «Я вірю Пет-
риненкові й Ніні Матвієнко! Вони
– справжні патріоти України, і,
якщо вони підтримують ЮВТ, то
я теж!» Це мене здивувало. Бо
щодо патріотизму цих співаків
ми не мали сумніву. Що ж до
інших, як от Руслана, Ані Лорак,
тим більше, Ірина Білик і Моги-
левська, то навіть дивуватись не
доводиться. Хіба стосовно одно-
го Пономарьова. Їхній крен у сто-
рону ЮВТ ми можемо пояснити
не тільки необізнаністю з діяль-
ністю уряду Тимошенко, з її фак-
тичною суттю.

Очевидно, співаків наших
спокусили її твердження, що
вона – українка, що її мати (не-
визначеної національності, ніби-
то, росіянка), навчала її «любити
Україну»! Батько, Володимир Аб-
рамович Гріґян – за прізвищем –
вірменин…

ТАК ДУМАЮ

×È ÂÀÐÒÎ «ÑËÓÕÀÒÈ» ÑÏ²ÂÀÊ²Â?
Чомусь така «щира українка»

як пані Юлія не навчила свою
єдину донечку хоча б одного ук-
раїнського словечка! До речі, в
Дніпропетровську вона своїх
земляків запевняла: «Нікагда,
нізашто нє дам в абіду русскій
язик – ета мой радной язик!».

Свою велику «любов до Укра-
їни» вона довела газовим догово-
ром, що є кабальним зашморгом
для держави. Перелік доказів її
«великої любові до України» мож-
на продовжити.

Колежанці ж я пояснила, що
головна причина, чому наші
співаки зрадили національні
інтереси, в тому, що вони мріють
лише про свої тріумфальні вис-
тупи. Наївні, вони навіть не уяв-
ляють, яку величезну шкоду роб-
лять своєму народові, якщо, зви-
чайно, в них ще залишились до
нього якісь почуття.

Уляна Скальська,
президент Клубу української

інтеліґенції ім. Б. Лепкого

З давніх-давен люди лягали спати і прокидались разом із сонцем.
І для них це не становило жодних труднощів. Людина – частинка
Сонячної системи, і все в цій системі перебуває під впливом Сонця. Проте
з розвитком цивілізації ми все далі відходимо від природних біологіч-
них ритмів – пізно лягаємо, пізно прокидаємося, не спимо вночі.

Тим часом порушення біологічних ритмів спричиняє розлади
внутрішніх органів, призводить до різних захворювань, до того ж,
поважніших, ніж звичайне безсоння. Отож поки безсоння не стало фак-
том вашого життя, спробуйте застосувати нижчеподані поради:

перед сном прогуляйтеся півгодинки;
лягайте і прокидайтеся в один і той же час, підкріпіть цей порядок реґу-

лярним харчуванням, фізичними вправами, водними процедурами;
перед сном запровадьте нескладний ритуал – 10–15-хвилинну теп-

лу ванну, «традиційне» вечірнє яблуко або склянку соку;
у спальні підтримуйте нижчу, ніж в інших кімнатах, температуру;
не лягайте спати у збудженому стані, не обговорюйте перед сном

складних ситуацій;
якщо ви звикли займатися фізкультурою у вечірній час, то нама-

гайтеся закінчити вправи за 4 години до спання;
не вживайте перед сном алкоголю, кави і не переїдайте – за-

вантажений кишечник не сприяє доброму сну;
не вживайте без призначення лікаря жодних снодійних і заспокійли-

вих ліків і не вважайте, нібито ліки, котрі продаються без рецептів, без-
печніші, ніж ті, що їх приписав лікар.

ПОРАДА – КРАЩА ЗА ГРОШІ

ÑÎËÎÄÊÈÕ ÂÀÌ ÑÍ²Â

На синьому небі
Кривавії зорі.
Заридала Україна
В московській неволі.
Не ридай, Вкраїно,
Не сумуй же, Мати,
Встали лицарі хоробрі
Тобі волю дати.
По долах і горах
Кулемети грають,
То повстанчії загони
У бій виступають.
Хоч кривавим цвітом
Воля процвітає,
Над Києвом злотоверхим
Ще вона засяє.
(На мелодію «Нова радість стала»)

* * *
Возвеселімся всі разом нині.
Христос родився в бідній яскині,
А в Україні співаймо, друзі,
Пісня хай лине в наш Київ дужий.
Хай пісня лине в столицю Київ,
Нехай здригнуться мури Софії,
Нехай здригнуться Софії мури,
Нехай воскреснуть чини Петлюри.
Ми не забудем про Базар, Крути,
Кривавий Париж і Роттердам.
Помсту готуєм ворогам лютим,
Помсту кремлівським хижим катам.

* * *
Небо і земля, небо і земля
Нині голодують.
Сталін проклятий, Хрущов пузатий
На Вкраїні панують.
Сталін сказився, богом зробився,
Церкви замикає, попів насилає,
Людей мордує, сексотів годує,
Компартія бенкетує.
Всюди неправда, всюди неправда
Вселюдно панує.
Енкаведе кляте і партійні кати
Б’ють людей, мордують.
Сталін сказився…
Виженем комуну, виженем комуну,
Звільнимо Вкраїну.

Один відомий професор уні-
верситету, якого мали предста-
вити до Нобелівської премії,
вибрався на озеро.

Він попросив перевізника, аби
той повозив його по озеру на
своєму човні. Добродій погодив-
ся. Коли відплили вже доволі да-
леко від берега, професор узяв-
ся допитуватись.

– Чи ти знаєш історію?
– Ні!
– Що ж, вважай, чверть твого

життя пропала намарне. А знаєш
астрономію?

– Ні.
– Ну то дві чверті твого життя втра-

чено. А може, знаєш філософію?
– Та ні.

– Тоді ти змарнував три чверті
свого життя.

Зненацька здійнялася шалена
буря. Човник посеред озера гой-
дало, немов горіхову шкаралуп-
ку. Перевізник, намагаючись пе-
рекричати завивання вітру, запи-
тав професора:

– Пане професоре, а Ви
вмієте плавати?

– Ні, – відповів професор.
– То, вважайте, ціле ваше жит-

тя втрачене...
Є дуже багато різних шляхів,

часто надзвичайно гарних і при-
вабливих, які провадять до смерті.
Дорога життя – одна-єдина. Це
Божа дорога. Ніколи не губи того,
що справді найважливіше.

Бруно Ферреро

ПРИТЧІ

ÏÐÎÔÅÑÎÐ ² ÏÅÐÅÂ²ÇÍÈÊ

Всі народи з нами, всі народи з нами,
Не будемо рабами.
Сталін сказився…

* * *
Гей, в Україні пожари горять,
Та над степами сходить вже зоря.
Тюрми розбиваймо, Ісуса витаймо,
Хай слава лунає.
Гей, в Україні сурмить сурма,
Зривайсь, народе, з кайданів, з ярма.
В гармати заграймо, катів в пень рубаймо,
Бо час вже надходить.
Гей, в Україні вже зброя дзвенить,
Нумо ж у лави ставаймо умить…
Христос нам поможе, катів переможем.
І воля настане!

* * *
Вселенная веселиться,
Бо вже Гітлер провалився,
«Нова Європа» вже пропала,
Що народи в ярмо брала –
В неволю, в неволю, в неволю.
Й «Нова Європа» вже пропала,
Нема хліба, нема сала,
Нема навіть бараболі:
Люди голодні, босі та голі –
Бідують, бідують, бідують.
В СССР великий голод,
Винні тому «серп і молот»,
Винні сталінські аґенти,
Всюди здерли контингенти –
З народу, з народу, з народу.
Про «рай» всюди на папері пишуть,
В «раю» люди ледве дишуть,
Бо все норми виробляють –
І в колгоспах пропадають
З голоду, голоду і біди.
У колгоспах біда чорна –
Там не мелють навіть жорна,
Треба у колгоспах красти,
Щоб з голоду не пропасти –
З голоду, з голоду, з голоду.
Ми ні на що не зважаєм
І колгоспи розбиваєм,
Знищимо потвору Кремля,
Вільна буде наша земля –
Від ката, від ката, від ката...

ÙÅ ÂÎËß ÍÀÄ ÍÀÌÈ ÇÀÑßª...
(Ці політичні колядки видрукувала підпільна друкарня УПА)

Рідні та друзі,
від імені Правління  обласної «Просвіти» Степан Волковецький,

учасники хору «Червона калина»

Голова облдержадміністрації
Микола Палійчук та голова облас-
ної ради Ігор Олійник видали
спільне розпорядження, згідно
з яким низці храмів виділили
по 5 тис. грн. із загального фонду
обласного бюджету.

Зокрема, 5 тис. грн. отрима-
ють до різдвяних свят: церква
Різдва Христового (УГКЦ) у селі
Підпечери Тисменицького району
(для завершення будівництва),
церква Святого Йосафата (УГКЦ),
що в селі Кудлатівка Калуського
району (для відновлення дзві-
ниці), церква Святого Миколая
(УАПЦ) у селі Колінці Городенків-
ського району (для реконструк-
ції), церква Різдва Пресвятої Бого-
родиці (УГКЦ) у селі Нараївка

Галицького району (для споруд-
ження дзвіниці) та церковна гро-
мада присілку Плай селища Вер-
ховина (для будівництва церкви).
Коломийському міському бюд-
жету скерували 5 тис. грн. для
виготовлення ікони в капличці
«Чорнобильський Спас».

Â²ÄÇÍÀÊÀ
ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÎÂ² ÑØÀ

Перший заступник голови Івано-
Франківської обласної ради Зіно-
вій Береговський вручив Почесну
відзнаку «100-річчя від дня народ-
ження Головного Провідника ОУН
Степана Бандери» 29-річному
громадянинові США, досліднику
ОУН–УПА, доктору соціології
Даніелю Нейтану Шипі.

Подання на це нагородження
надійшло в обласну раду з Інсти-
туту історії і політології Прикар-
патського національного універ-
ситету ім. Василя Стефаника.

ÇÀÃÓÁËÅÍ² ÇÍÀÉØËÈÑß
Знайдені мандрівники з Львів-

щини, які заблукали на Говерлі.
3 січня до МНС надійшло по-

відомлення: незареєстрована
туристична група з бази «Козьме-
щик», що в селі Лазещина Рахів-
ського району Закарпатської
області, у складі 4 жителів міста
Сокаль Львівської області пішла
на гору Говерла і заблукала. По-
шуком зайнялися працівники
Ворохтянського гірського пошуково-
рятувального пункту МНС та Го-
верлянського ГПРП МНС.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÖÅÐÊÂÀÌ


