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Бажав я для скованих волі,
Для скривджених кращої долі
І рівного права для всіх, –
Це весь і єдиний мій гріх...

Іван ФРАНКО

Не так багато було великих вчителів духовного
життя. Із них Церква особливо виділяє трьох: Васи�
лія Великого, Григорія Богослова та Івана Золото�
устого. Найкращим мірилом, оцінкою і результатом
їхньої діяльності є багата спадщина їхніх глибоких
наук, які й донині не втратили та й надалі не втра�
тять своєї цінності, мудра організація церковного
життя, яке має продовження і сьогодні, відважне
відстоювання й оборона чистоти віри, яка служить
прикладом для наслідування.

Отже, святителі – це святі єпископи.
Та чи можуть бути інакшими послідовники Христа

і святих Його учнів – апостолів?
 «Ви – світло світу; ви – сіль землі; ви – нове вино,

влите в нові посудини», – так називав своїх апостолів
Господь. Тому єпископи, в яких вся повнота влади
дарована Головою Церкви Христом, покликані бути
у всьому першими. Не лише згідно стану і чину, але,
і це найважливіше, згідно святого життя, яке вони
покликані свідчити всьому світу. Так, вони мають бути
першими, прикладом, взірцем й еталоном чесності,
справедливості, простоти, скромності, убогості, лагід�
ності, смирення, жертовності й любові. До цього їх
має спонукати чисте і сповнене жертовної любові
серце доброго батька�пастиря до своїх любих
духовних дітей. Такий святитель ніколи не буде
байдужий до чужого горя, бо переживатиме його,
як своє особисте.

 «Де єпископ, там має бути народ, також де
Ісус Христос, там і Церква», – писав у своєму листі
учень святого євангеліста Івана Богослова
священномученик єпископ Антіохійський Ігнатій
Богоносець.

Преп. Ісидор Пелусіот (V ст.) говорив: «Єпис�
коп має бути прикрашений всіма доброчиннос�
тями… не для себе, але для підлеглих живе він
і його життя випробовується тисячами очей
і язиків». А згідно настанови св. ап. Павла в по�
сланнях до Тита і Тимотея, єпископ у духовному
житті має бути бездоганним і «бути здібним наста�
новляти в здоровій науці, та й супротивників пере�
конувати». Найбільшою мірою власне такими були
троє великих вселенських святителів.

Св. Іван Золотоустий безстрашно, сміливо й
відважно викривав пороки духовних пастирів,
світських вельмож, високих чиновників і навіть самої
імператриці… За це він був засуджений, не маючи
жодних закидів на будь�які зловживання чи пору�
шення Божих Заповідей і церковних законів.

Святий Василій Великий, залишившись в мен�
шості, стояв в обороні чистоти віри і переміг,
незважаючи на шалений тиск і погрози чиновників
імператорського двору від імені самого прави�
теля. І йому ніхто не міг закинути чи звинуватити
в бездуховності чи аморальності.

Святий Григорій Богослов, вихованець і сподвиж�
ник св. Василія Великого, був єпископом Констан�
тинопольським. Він один глибиною мудрості й си�
лою слова переміг більшість аріан, за якими сто�
яла сила самого імператора, тому що Бог у правді,
а не в силі. Богові й довірився до кінця святитель
Григорій і правдою здолав єретиків.

Нам би сьогодні таких святителів… І якщо такі
є, то вони мають силою свого авторитету закли�
кати олігархів, партії, депутатів, всіх можновладців
і чиновників бути чесними, справедливими, прав�
дивими і навіть жертовними в своїй діяльності.
Дивно, що наші архієреї весь час Незалежності
мовчали про затримання зарплати, про платню
в конвертах, неоплачувані лікарняні та відпустки,
всякі незаконні оборудки і фальшування всіх
чиновників, підприємців і можновладців і цим доз�
волили чинити те все беззаконня. На жаль, Церква
як найбільший виховник суспільства й народу не
спричинилася до виховання національної еліти,
хоч мала таку змогу. А може, ще не пізно?.. З Бо�
гом усе можна направити. Просімо про це трьох
Великих Святителів, і Господь допоможе нам.

Михайло МЕЛЬНИК, протоієрей

ДУХОВНІ РОЗДУМИ

ÂÑÅËÅÍÑÜÊ² ÑÂßÒÈÒÅË²
Драма нашого буття й української політики

розігрується на наших очах. Довівши Україну
до економічної, соціальної, політичної кризи
Арсеній Яценюк зі своїм Кабінетом Міністрів
уперто й нахабно не хочуть полишити владу.
Якщо це не станеться після звіту Уряду, то це вже
буде третє пришестя Яценюка на престол.

Цікаво, чи пам’ятають наші владці й полі�
тики, що вони говорили, у чому клялись, що
обіцяли в трагічні дні Майдану? Скажімо, Петро
Порошенко, тоді ще не Президент і навіть не
претендент на голову Кабміну, клятвенно
обіцяв, що нова влада буде чесна і справед�
лива, що ми будемо жити по�новому, що Уряд
формуватимуть не за квотним принципом,
коли кожна владна партія має свого або кілька
міністрів, а за професійністю… Чи виконано
бодай якусь із цих обіцянок?

Далебі. А що вже Арсеній Яценюк зі сцени
Майдану наобіцяв! І чесно й вірно служити
українському народові, утвердити гідність
і справедливість як основні постулати нового
громадянського суспільства, побороти коруп�
цію, зробити життя кращим… Інакше він жити
не зможе, «куля в лоб».

Не сталося, не склалося. І після першого
приходу його Уряду, і після другого… Тож ідіть,
як кажуть, поки не биті. І, здавалося б, уря�
довці це зрозуміли й взялися писати заяви.
Один, другий, третій… Щоправда, п’ятий не
лише написав заяву на відставку, а й сказав,
хто конкретно заважає працювати. А отой кривд�
ник виявився з іншого табору – з президент�
ського. І тут здійнялася страшна веремія.
А. Яценюк враз згадав, що вони – найбільші
реформатори за двадцять років і скликав тер�
мінове засідання Кабміну й оголосив, що Уряд
готовий продовжити свою роботу з урахуван�
ням п’яти принципів.

Перший принцип – це відсутність політич�
ного тиску й політичної корупції. Кожен міністр,
який призначений урядовою коаліцією, несе
всю повноту відповідальності за свою галузь.

Другий принцип – це абсолютна нетер�
пимість до корупції як політичної, так і еконо�
мічної. Будь�які призначення у державних ком�
паніях будуть здійснюватися виключно через
незалежний номінаційний комітет.

Третій принцип полягає у цілковитій про�
зорості діяльності керівників органів виконав�
чої влади, місцевого самоврядування і народ�
них депутатів України. Ми повинні побороти
телефонне право та будь�які спроби тіньових
домовленостей за лаштунками. Для цього має
бути запроваджений Кодекс етичної пове�
дінки державного службовця, Кодекс добро�
чесності політичного діяча.

Четвертий принцип, за його словами, –
це принцип відповідальності (виявляється,
досі вони ні за що не відповідають – авт.). Кабі�
нет Міністрів України відповідно до Конституції
є підзвітний і підконтрольний Верховній Раді
України.

П’ятий принцип – це принцип розподілу
влад. Президент України є Главою української
держави. І Кабінет Міністрів України відпові�
дальний перед Президентом (а чому не перед
парламентом у парламентсько�президент�
ській республіці?) Виглядає, що нарешті він
зрозумів, для чого його найняли на роботу.
Але де ти був раніше, два роки тому? Бо люди
вже більше не вірять жодним обіцянкам
влади. Нарешті це зрозуміли і у Верховній Раді,
і на зустрічах з А. Яценюком вимагать конк�
ретного покрокового плану дій. Та видається,
що його таки немає, що усі ці «принципи» –
це лише знову ж таки наміри, обіцянки, пусто�
порожні байки.

Ось така дивовижна притягальна сила
влади, за яку наші політики готові не лише
розповідати всілякі казки, брехати, а навіть
кинути країну в кризу. Її доля, як і доля народу,
їх не болить.

Богдан ВІВЧАР

×È ÁÓÄÅ ÒÐÅÒª ÏÐÈØÅÑÒß

ÀÍÎÍÑ

Голові Івано=Франківської
обласної ради,

екс=віце=прем’єру КМУ Сичу О. М.
Автор цього вимушеного від�

критого листа належить до тих,
хто захоплений, навіть подивова�
ний подвижницькою діяльністю
прикарпатських просвітян.

Моє перебування минулої
осені в осередках «Просвіти» на
Снятинщині й Тлумаччині переко�
нало мене, що на Івано�Франків�
щині створена винятково сприят�
лива атмосфера для виховання
патріотів України. Це феномен,
яким ми маємо пишатися.

Зрозуміло, що під час диску�
сій та обміну думками на просві�
тянські теми, використовуємо
конкретні факти, події в діяль�
ності осередків краю, залучаємо
матеріали вельми цікавого часо�
пису «Галицька Просвіта».

Вчора, 2 лютого, дійшла до нас
гірка звістка, яка ошелешила нас,
виглядала малоймовірною…

В місті Косові, що славиться
не лише працьовитими майст�
рами з золотими руками, але й
самовідданими патріотами, роз�
почато втілення бізнес�проекту,
який передбачає вилучення у них
історичного куточка, місця зуст�
річі патріотів різних років – про�
світянської світлиці.

Біля семи років минає з часу
мого перебування в Косові, але
в пам’яті чітко закарбувався цей
ошатний осідок. Біля входу висів
довгий аркуш (близько метра)
з планом роботи просвітян на
поточний квартал. Однієї днини я
зустрів господаря чарівної світ�
лиці, письменника Богдана Радиша�
Маринюка. Прощаючись із тала�
новитим майстром пера, жартома
запитав голову «Просвіти», чи
нема загрози втрати цього затиш�
ного куточка, ось тут, у центрі міста.
Це спокусливе місце для люби�
телів наповнити свої гаманці.
Почув таке: «У нас, в Косові, такої
загрози немає. Більшість жителів
району й міста знають: це місце
перетину доріг і стежин громадсь�
ких активістів. Це частинка нашої
спільної історії».

Пізніше, читаючи книжки відо�
мого письменника�просвітянина,

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß ÏÐÎØÓ...
мою увагу привернули його лако�
нічні афоризми: «не приміряй
своєї ноги до чужого черевика»,
або «те, що мудрі придумали,
хитрі використали»...

І насамкінець. Дозвольте від�
повісти на декілька запитань, які
можуть виникнути під час озна�
йомлення зі змістом листа.

Перше. Що примусило взя�
тися за перо просвітянина з мало�
відомого міста над Дністром, та
ще й з іншої області?

Не лише для мене, але й для
багатьох тернополян жертовна
праця Правління просвітян При�
карпаття, його невтомного голови
Степана Волковецького є для нас
повчальним прикладом. У нашому
осередку ми плануємо й надалі
вивчення діяльності місцевих
осередків Івано�Франківщини.
Досадний випадок на Косівщині
став би ложкою дьогтю на сто�
рінках благородної історії про�
світян краю.

Друге. Чому звернення адре�
соване Вам, пане Олександре?
Ви обрані на посаду, яка знахо�
диться на вершині управлінської
піраміди місцевого самовряду�
вання, тобто у Вас достатньо повно�
важень і впливу як політичного
лідера, аби зупинити цей бізнес�
проект над просвітянами. Як вик�
ладач менеджменту стверджую,
що Ви не маєте права зайняти
позицію стороннього, бо це зав�
дасть моральної шкоди й Вашій
політичній силі, ідеологію якої ви
формували… Зрештою Ви, історик,
науковець, освітянин і, сподіва�
юся, – активний просвітянин.

Моя мрія – відвідати косівсь�
ких просвітян, зустрітися з моїм
шановним майстром слова Бог�
даном Мариничем якраз у тій
чарівній затишній світлиці, де ми
колись познайомилися. Радий
зустрітися з новим керівником
«Просвіти», який прийняв цю
нелегку й відповідальну ношу.

Написане віддав до друку, аби
мої закарлючки служили своє�
рідною діаграмою мого хвилю�
вання в цій хвилі.

Зі щирою повагою дослідник
кооперативного й просвітницького

руху м. Заліщики на Тернопіллі
Йосип ДЕЙОВСЬКИЙ

ЗАПРОШУЄМО У ВЕРХОВИНУ НА ПРЕЗЕНТАЦІЮ КНИЖКИ
«ГУЦУЛЬСЬКІ СПІВАНКИ» РОМАНА КУМЛИКА, ЯКА ВІДБУДЕТЬСЯ

15 лютого В АКТОВІЙ ЗАЛІ ВЕРХОВИНСЬКОЇ ЗОШ І–ІІІ ст. о 14.00.

Він і досі горить, як ватра, –
у вічному пломені музики. Смич�
ком торкався він небес. Гуцуль�
ський віртуоз. Людина музики
і світла. Він житиме в душі й серці
Гуцульщини та України.

Є люди, які ще за життя ста�
ють леґендою. Такою людиною�
леґендою у мистецькому світі був
Роман Кумлик – музикант�віртуоз,
скрипаль від Бога, Гуцульський
Паганіні, який передчасно віді�
йшов у вічний світ Господньої
музики 22 січня 2014 року.

Гуцульщина, вічнозелені вер�
ховини, родина Романа Петро�
вича, верховинська влада й відділ
культури і мистецтв щиро запро�
шують усіх шанувальників вірту�
озної музики великого Маестро

на презентацію книжки «Гуцуль�
ські співанки» Романа Кумлика.

У презентації беруть участь
відомі на Гуцульщині капели тро=
їстих музик та виконавці
гуцульських співанок, а також
народний артист України Михайло
Кривень, заслужені журналісти
України Богдан Кучер (відомий
композитор та виконавець пісень),
Ольга Бабій, Володимир Без=
гачнюк. Будуть розгорнуті вис�
тавки виробів декоративно�ужит�
кового мистецтва, вишивки, книж�
кова виставка тощо.

Оргкомітет
презентаційного заходу

Контактний телефон:
       (098) 588=89=90.
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ТАК ДУМАЮ НА ТОМУ СТОЮ

АГІЙ!

Ждемо кінець кризи. Але я
маю кілька слів до подій, що
сталися перед кризою, коли
БПП уклав список міністрів,
яких збирались змінити. І в тому
списку був міністр освіти Сергій
Квіт.

Виглядає, що список скла�
дала не фракція БПП, а політрук
Януковича Дмитро Табачник.
Бо чим не догодив «новій» владі
Сергій Квіт? Тим, що боронив
від Табачника европейські стан�
дарти української освіти? Сергій
Квіт був одним із тих освітян,
які не корилися політруку Яну�
ковича, а захищали здобутки
Помаранчевої революції у галузі
освіти.

Хто ще з ректорів Незалеж�
ної України обрав таку лінію
поведінки?

Якщо були, то одиниці, й не
такі успішні. Сергій Квіт мало
того, що ставав на двобій з ідео�
логом Януковича, він запрова�
див в Україні европейський
закон про вищу освіту, започат�
кувавши европейські норми
в українській вищій освіті. Сергій
Квіт не потурав освітянам, яких
понаставив Янукович і чиє
рильце було в пушку корупції.
Тому Сергій Квіт для корупціо�
нерів у команді Президента став
persona non grata і потрапив
у «чорний» список.

Але криза дещо ніби змінила.
Замочений в корупції українсь�
кий владний тріюмвірат пообі�
цяв послам Вільного світу боро�
тися з корупцією і дати зелену
вулицю реформам. Це серйозна
обіцянка. Сподіватимемось,
що Сергій Квіт як реформатор
і борець з корупцією не стане
жертвою знахабнілих корупціо�
нерів у фракції БПП.

Якщо ж наші надії не справ�
дяться, тоді потрібні будуть
инші заходи.

В Україні ширяться чутки про
перевибори Верховної Ради.
Я не знаю, наскільки це реально.
Але зі свого боку пропоную
инший захід.

Морально�етичні якості наших
найвищих виборних чиновників
далекі від европейських зразків.
Наших найвищих виборних
чиновників треба тримати в
конституційних шорах, щоб
вони не дозволяли собі «гуляти
по буфету», як казали в Одесі.
Одними з таких шор у демо�
кратичному світі є закон про
імпічмент виборних осіб дер�
жави, включно з президентом.
Сьогодні в Україні такого дійо�
вого закону нема.

Такий закон, що вкаже на всі
можливі хибні кроки народ�
нього обранця, може зарадити
кризі не гірше, ніж перевибори,
які вимагають витрат і можуть
бути причиною ризиків. Закон же
не вимагатиме витрат і не пло�
дитиме ризиків. Але загрозою
імпічменту він заборонить
Президенту цілу низку хибних
кроків:

дозволяти корупційне збага�
чення своїм «любим друзям»;

наставляти «глядачів» на дер�
жавних підприємствах;

займатися розширенням
свого бізнесу з допомогою адмі�
ністративних ресурсів;

використовувати недоробки
Конститиції для розширення
своїх повноважень;

цькувати і позбавляти невгод�
них нардепів їхніх законних
повноважень;

6, 7, 8, +... пункти, які визна�
ють за потрібне додати автори
закону про імпічмент.

Цей закон може зарадити
не одній політичній кризі.

У політиці, як і в людському
житті, треба бути винахідливим
і щадити кошти.

Святослав КАРАВАНСЬКИЙ

*Зберігаємо правопис автора.

 ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ
ÏÅÐÅÂÈÁÎÐÀÌ*

Ватикан і Москва повідо�
мили, що 12 лютого ц. р. на Кубі
відбудеться зустріч між папою
римським Франциском і мос�
ковським патріархом Кирилом.
Ясно, що велика частина като�
лицького і православного світів,
і не лише українського, приго�
ломшені цією вісткою. Але
чому? Чи Ватикан радився чи
бодай повідомляв Українську
Греко�Католицьку Церкву про
цю непересічну подію? Це відо�
ме, мабуть, дуже вузькому колу
осіб. Одначе така зустріч не
повинна бути несподіваною.

Бодай беручи під увагу ми�
нулу зустріч папи з президентом
Росії Володимиром Путіном,
деталі, про що говорили, зде�
більша невідомі. Преса підо�
зрювала, що Святіший Отець
промовчав справу суверенності
України.

ÖÅÐÊÎÂÍÀ ÊÎÍ’ÞÍÊÒÓÐÀ
А ще папа нагородив Путіна

медаллю миру, вказуючи, що
це не була нагорода, а тільки
дарунок (немов сувенір зуст�
річі). Та тим способом стара�
ються вибілити цю наскрізь
темну сторінку в історії Вати�
кану та й нашої Церкви.

Однак перед новою зустріччю
чи не варто б вказувати папі, ким
був і є патріарх Кирил як особа,
чим є московська патріархія як
інституція сьогодні та історично.
Одначе цього не потрібно. Папа
це все знає і розуміє. Далеко
важливішим є, яку кривду прино�
сить своїм поступуванням своїм
власним вірним, а зокрема
мільйонам українців�католиків
та українців�православних, які,
до речі, численно становлять не
далеко меншу групу як право�
славні росіяни. До слова, чому

Синод УГКЦ, який відбувся
минулого літа, вже після зустрічі
папи Франциска з Путіном, за�
лишив це без відповідної реакції
нашого українського католиць�
кого високопреосвященства.
До речі, наша Церква в час і після
зустрічі папи з Путіном промов�
чала цю ганебну сторінку в історії
Вселенської Церкви.

Сьогодні, одначе, нова
зустріч не може відбутися без
реакції українського світу, релі�
гійного, політичного і грома�
дянського. Слово, у першу чер�
гу, за нашими патріархами,
Святославом і Філаретом, але
також за речниками всіх укра�
їнських Церков. Цього прагнуть
їхні вірні. Не було досі такої
зустрічі Апостольської Столиці
з московським патріархатом.
Вона вимагає історичної від�

повіді. До речі, до відповіді
повинні долучитися всі українці�
християни – не тільки католики
і православні – євангелісти,
протестанти тощо, а також і
віруючі�нехристияни, які за�
знали тяжкого й несправедли�
вого переслідування чи ще
у СССР, чи навіть сьогодні, у Ро�
сійські Федерації, з рук режиму,
де рука в руку колись і тепер
працювали на їхнє знищення
Кремль і московська патріархія
разом, знищуючи християнство
і людство. І знищують нині. В Кри�
му, на сході України. До цього
повинні долучитися і політичні
речники в діаспорі.

Маємо дати папі Франциску
зрозуміння, що він зробив помил�
ку, що він діяв не на користь укра�
їнського народу і людей взагалі,
що він пішов із вовком, лишаючи
своїх овець напризволяще.

Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ

ПАМ’ЯТЬ

В Україні зареєстрували
рекордну кількість політичних
партій – 316. Торік – 79. Ще 38
політичних сил з’явилися у 2014
році. Загалом за два останні
роки було зареєстровано
більше партій, ніж за десять
попередніх.

Про це заявив гендиректор
Комітету виборців України
Олексій Кошель. Щоправда, зі
створених у 2015�му партій, що
могли взяти участь у місцевих
виборах, менше половини вису�
нули своїх кандидатів – 22.

Фактично ми отримали аб�
сурдну ситуацію, коли кожних
чотири дні, включно з вихідними,
в Україні реєструвалася нова
політична сила. Це не лише
підриває довіру суспільства до
політичних партій, але і до пред�
ставницьких органів влади.

Головними причинами зрос�
тання кількості партій, вияв�
ляється, є перетворення реєст�
рації на різновид бізнесу. Це,
зокрема, передбачає торгівлю
пакетами реєстраційних доку�
ментів партій та місцями у ви�
борчих комісіях.

Водночас поява великої
кількості нових партій можлива
через спрощений механізм ре�
єстрації політичних сил. Наразі
закон «Про політичні партії»
вимагає зібрати лише 10 тисяч
підписів громадян на підтримку
рішення про створення політич�
ної сили. Ото і плодяться вони,
як колоради на картоплі.

ПЛОДЯТЬСЯ,
ЯК КОЛОРАДИ Минулого тижня провели

в останню дорогу Героя Укра=
їни Анатолія Гаркавенка, який
загинув у зоні АТО.

Небайдужі іванофранківці,
побратими та рідні попрощали�
ся з другом Морячком у Домі
смутку. А в рідному Делятині
Надвірнянського району відслу�
жили панахиду й поховали воїна
на місцевому цвинтарі.

Â²Ä²ÉØÎÂ Ó ÇÀÑÂ²ÒÈ
Анатолій Гаркавенко воював

у рядах ДУК ПС, 93�ої ОМБр. За�
гинув 30 січня поблизу шахти Бу�
товка Донецької області. У бійця
залишилася мати й наречена.

Анатолій віддав своє життя
за Україну. Квіти, вінки, оркестр,
траурна хода і сльози… Проща�
лися з героєм усім селищем –
від малого до старого. Труну
з тілом бійця всю дорогу на ру�
ках несли військові.

9 лютого у приміщенні Київсь�
кого міського будинку вчителя
відбувся вечір пам’яті героїв
Холодного Яру, отаманів Київ�
щини, січових стрільців та ку�
банців. Участь взяли голова
ВО «Свобода» Олег Тягнибок,
керівник фракції ВО «Свобода»
в Київраді Юрій Сиротюк,
народні депутати України Андрій
Іллєнко та Юрко Левченко,
делеґація земляків отамана
Гайового із с. Дорогинки на чолі
з о. Миколаєм, гурт «Хорея ко�
зацька», кобзарі Тарас Силенко,
Василь Лютий, Святослав Си�
ленко, лідер гурту «Тінь Сонця»
Сергій Василюк, поет Василь
Ковтун та гурт «PoliКарп».

Ішлося про трагічно�героїчні
сторінки нашої історії. Уранці
9 лютого 1923 р. в Лук’янівській
в’язниці Києва засуджені до
розстрілу українські козаки
і старшини заволоділи револь�
вером охоронця, захопили руш�
ниці та набої в канцелярії тюрми
й підняли повстання. Під час

ÇÃÀÄÀËÈ ÃÅÐÎ¯×ÍÈÉ ×ÈÍ
чотиригодинного бою загинуло
38 українських героїв.

Згадаймо їхні імена: отамани
Холодного Яру і Чорного лісу
Ларіон Загородній, Мефодій
Голик�Залізняк, Юрій Дробот�
ковський (він же Чорнота), Де�
нис Гупало, Сергій Захаров,
отаман Київщини Гайовий
(він же Іван Грисюк із с. Доро�
гинки), його поміч�
ник Михайло Ку�
ценко, старшина
Армії УНР, і «най�
відданіший козак»
Гайового Григорій
Олійник; командир
2�го Синього полку
1�ої Синьої дивізії
Кость Здобудь�
Воля з Кубані, ко�
заки�холодноярці
Олексій Добро�
вольський і Корній
Черкас, Іван Ля�
шенко, підпільник
мережі отамана
Чорного Ворона

(Платона Черненка) з Криво�
ріжжя, а також хлопці з Гали�
чини – сотники корпусу Січових
стрільців Армії УНР Микола
Опока і Михайло Турок.

Учасники акції вшанували
імена борців і наголосили, що
нинішня боротьба за утверд�
ження Української держави –
це продовження героїчного чину
наших попередників.

Н. К.

НОВАЦІЇ

Ó ÏÅÍÑ²ÉÍÎÌÓ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² – ÇÌ²ÍÈ

З 1 січня ц. р. вступили в дію закони, ухвалені Верховною Радою в 2015 році, що призвели до
змін у пенсійному законодавстві. Законодавчі новації стосуються як окремих категорій пенсіо=
нерів, так і платників єдиного соціального внеску. Докладніше про це розповідає заступник
начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Роман БЕРЧАК.

УЧАСНИКАМ АТО
ПЕНСІЇ БЕЗ ЗМІН
Також залишено незмінним

у 2016 році особливий порядок
виплати пенсій та щомісячного
довічного грошового утримання
для осіб, які беруть участь в
АТО, або проходять військову
службу в силових Міністерствах
й відомствах. А саме: виплата
пенсій припиняється у випад�
ках, якщо особи працюють на
посадах держслужбовців, про�
курорів і суддів (за винятком
інвалідів І та ІІ груп, інвалідів
війни ІІІ групи, учасників бойо�
вих дій, членів сімей загиблих
військовослужбовців).

ВИПЛАТИ У ПОВНОМУ
ОБСЯЗІ – ВЕТЕРАНАМ
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Пенсії ветеранам військової

служби, призначені відповідно до
законів України «Про державну

службу» та «Про пенсійне забез�
печення осіб, звільнених з військо�
вої служби та деяких інших осіб»,
відтепер виплачуються в повному
обсязі. Для поновлення пенсійної
виплати слід звернутись до
органу Пенсійного фонду за
місцем проживання із посвідчен�
ням встановленого зразка.

ЗМІНИ У СТАВКАХ
ЄДИНОГО
СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
Відмінено ставки єдиного

соціального внеску залежно від
класу професійного ризику
виробництва.

Ставку єдиного соціального
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхуван�
ня, яку сплачує роботодавець,
знижено до 22 відсотків. Се�
редній розмір ЄСВ у 2015 році
складав 38,79 відсотка.

Крім того, скасовано утри�
мання єдиного внеску з заро�
бітної плати працівників.

Варто зазначити, що змен�
шення ставки ЄСВ з 2016 року
жодним чином не впливає на
механізм обчислення та роз�
мір пенсії. Кошти з врахуван�
ням понижуючої ставки єди�
ного внеску на виплату пенсій
закладено у держбюджеті на
поточний рік.

ЗРІС МАКСИМАЛЬНИЙ
РОЗМІР ДОХОДУ
ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ
Збільшено максимальний

розмір бази нарахування єди�
ного внеску з 17�ти до 25�ти
розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб (ст. 7
Закону № 928).

Відповідно це становить:
з 01.01.2016 р. – 34 450 грн.
з 01.05.2016 р. – 36 250 грн.
з 01.12.2016 р. – 38 750 грн.

Записав
Володимир КРИВОРУЧКО

ПРЕСТИЖ ВЛАДИ

ÄËß ÎÔ²Ö²ÉÍÈÕ
ÏÐÈÉÎÌ²Â

У виконавчому комітеті Івано�
Франківської міської ради опра�
цьовують питання реставрації
Ратуші. На часі створення про�
ектно�кошторисної документа�
ції функціонального пристосу�
вання будівлі до потреб міста.

У межах її реконструкції пла�
нують облаштувати представ�
ницький кабінет міського голови
для офіційних прийомів, зал для
проведення урочистих подій та
протокольних заходів міського
парламенту. Краєзнавчий
музей надалі працюватиме
в Ратуші. Розглядається пропо�
зиція створення у будівлі Цент�
ру сучасного мистецтва Івано�
Франківська. Щоправда, у міс�
тян є питання: скільки все це
коштуватиме і чи на часі отой
кабінет?

Січові стрільці слухають думу
про Сагайдачного. Київ, 1917–1918

(Початок у № 5)
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КОНТАКТИ

ПРИКРО

ПОСТАТІ

Минає 145 років народження
і 100 літ відходу у вічність укра�
їнського письменника�сати�
рика, одного з Покутської трійці
– Леся Мартовича.

Писав оповідання, роман «За�
бобон»... «Сонце на капелюсі», –
так Стефаник нарік свого літера�
турного побратима Леся Марто�
вича. Ця характеристика – на все
його життя і творчість. Іноді, це
сонце крізь хмари, через сльоту
й буденність життя, але його про�
мінці дають хоч якусь надію. Сон�
це всміхається, і Лесь Мартович
сміється над смутком життя і
його іноді безпросвітною дурістю,
явленою через людей.

І з його неприхованої іронії та
обережного (а не раз і безжаліс�
ного) сарказму, як на удобре�
ному ґрунті, зростає любов до
скривджених дітей землі, вічних
хліборобів, що мають поживу для
себе й годують інших, котрі з по�
гордою ставляться до своїх хлібо�
давців. Сатира його соціальна й
архетипи вгадувані серед людей.
Його Іван Рило – образ багатьох
свинуватих людей, а придумані
у «Винайденому рукописі про
руський край» муссікуси часто
трапляються і серед нинішніх
спільнот, набравши більш потвор�
них форм пристосуванства і бай�
дужості до власного життя.

А його «Нечитальник» нині
стає образом часу, в якому все
менше читачів.

Роман «Забобон» єдиний у
творчості Л. Мартовича дає один
із зразків чогось більшого, десь
епічного в літературі того часу.

Лесь Мартович стоїть в ряду
таких європейських сатириків
як Ярослав Гашек, Броніслав Ну�
шич, американський О’Генрі.

Але пощастило йому в літе�
ратурі менше.

Залишається читати і по�
новому відкривати цього нашо�
го письменника.

Н. К.

Гостював я у Марічки, –
Надіявся хоч три нічки
В неї переночувати,
Приголубити�обняти.
А Марічка мені каже:
«Може, й прийму – час покаже.
Бачиш ось ту фіру дров
Перш, як залицятись знов
 І проситись ночувати,
Маєш усі порубати
Вручну чи бензопилою
Й сам�один, а не зі мною.
Порубавши всі ті дрова,
Буде ще й така умова –
Скласти всі полінця в ряд
І допоки є нагода –
Гарна сонячна погода –
Обрізати увесь сад.
А коли він розцвіте
І, якщо буде на те,
Ласка Божа і моя
Збудеться мрія твоя».
Ось такий вийшов конфуз,
Така світова біда –
Піднесла мені гарбуз
Ще й запрягла до роботи
Чорнобрива молода.

Степан ДАСЕВИЧ

БАЙКА=БУВАЛЬЩИНА

ГОСТЮВАВ Я У МАРІЧКИ

ÎÄÈÍ ²Ç ÒÐ²ÉÖ²

ПОЄДНАННЯ КУЛЬТУР
СЕЛО БОРТНИКИ ВІДВІДАЛА ПОЛЬСЬКА ДЕЛЕҐАЦІЯ

Приємна зустріч із польськими друзями
у світлиці Народного дому с. Бортники

Ґраджина Орловська, Петро
Янковський, Ян Урбанян, Ян Мат�
ковський приїхали в село Бортни�

ки, що на Тлумаччині, з міста
Вроцлав. Вони є представниками
польської телевізії ТВ «Полонія».

 Метою поїздки поляків до
далекого українського села
було ознайомлення з реперту�
аром фольклорного колективу
«Берегиня», що створений при
місцевому Народному домі, ви�
ступ якого мешканці сусідньої
держави побачили в Обертині на
Різдвяному фестивалі. Вони
виявили бажання ознайомитися
з різдвяними традиціями та зви�
чаями нашого села і краю.

Гості з Польщі побували у На�
родному історико�краєзнавчому
музеї, де на власні очі побачили
й зняли на відео виступ «Малан�
ки», котрий продемонстрували
учні третього класу місцевого
навчального закладу (класний
керівник – Оксана Ватилів).
Директор музею Іван Карп’як
ознайомив тележурналістів із
експозицією музею.

 У залі «Просвіти» бортни�
ківські гості насолодилися вис�
тупом вокального дитячого
колективу, яким керує голова
місцевого осередку «Просвіти»

Оксана Трак. А в народознавчій
світлиці Народного дому поль�
ські телевізійники зробили
зйомки виступу фольклорного
колективу «Берегиня».

Приємно, що, за словами
Ґраджини Орловської, творчість
бортниківчан побачить світова
громадськість, діаспора Аме�
рики та Європи.

Дружня зустріч тривала за
філіжанкою кави, з ентузіазмом
бортниківчани обговорювали
з друзями з сусідньої держави
єдність наших національних куль�
тур, ділилися думками про укра�
їнські та польські роди, які по�
єдналися в історичному мину�
лому й на сучасному етапі.

На завершення зустрічі по�
ляки вручили учасникам колек�
тиву цінні подарунки, а також
запросили українців на фести�
валь у м. Вроцлав.

Галина СЛОБОДЯН,
сільський голова села Бортники,

Тлумацький район

Росія посилює інформаційну
війну, яка є складовою гібрид�
ної війни і яка чомусь іменується
в нас як Антитерористична опе�
рація. Взагалі початок такої
війни сягає глибин історії. Кон�
кретна дата залишається не�
визначеною. Зате з упевненістю
можна сказати, що вона триває
з часу виникнення Московії
і ніколи не припинялася.

Всі знають, що АТО – це фейк.
А по суті, там війна: московсько�
азіатська орда воює проти Україн�
ської держави, проти українців,
воює за землю, яка належить
українському народові.

Наш обов’язок говорити
правду, бо тільки правдою мож�
на перемогти зло. Від кого ми
приховуємо свою правду? І на
чию користь наші побрехеньки?
Брешемо українцям, брешемо
на цілий світ, обманюємо самих
себе і світ, знаючи, що перемогти
брехню брехнею неможливо.
Одна брехня тягне за собою іншу,
ховаючи суть справи.

Доказів хибності нашої
інформаційної політики у бо�
ротьбі з ворогом є більш ніж
достатньо. Їх день у день голо�
сять як речники штабу АТО, так
і речники Адміністрації Прези�
дента України у справах АТО.
Не відстають від них і мас�медіа
та Інтернет, які поширюють їхні
повідомлення. Скажімо, твер�
дять: «бойовики вели непри�
цільний вогонь та працював
ворожий снайпер по наших
позиціях і блокпостах».

Гляньмо правді в очі й назвімо
речі своїми іменами.

Ворожий снайпер – це жорсто�
кий вбивця, мерзотник і бандит,
який, маскуючись, виходить на
передову, як на сафарі, сидить
у засідці й полює на наших бійців,
які, ризикуючи власним життям,
захищають нашу Батьківщину.

Але якщо ворожий снайпер
«працює», тоді які претензії до
нього. Даючи таку оцінку таким
діям, ми виправдовуємо злочин.
Ворожі снайпери вбивають на�
ших воїнів, які захищають свій
народ на своїй землі від оку�
пантів і бандитів, ґвалтівників
і мерзотників.

Наші снайпери, а вони теж
у нас є, тільки про них мовчать,
використовують свої стрілецькі
здібності для захисту свого на�
роду на своїй землі від окупантів,
до яких входять ворожі снай�
пери. Праця наших снайперів
творча, будівнича, оскільки вони
очищують нашу країну від руй�

нівних елементів, ймення яким
наймані вбивці, тобто кілери,
мерзотники, насильники.

Ставити знак рівності між
нашими й ворожими снайперами
недопустимо. Вважати дії ворога
працею – це вийти за межі здо�
рового глузду. Більшого прини�
ження військової гідності наших
воїнів годі сподіватися. І не тільки.
Така груба помилка ранить серця
патріотів і всіх тих, хто разом із
ними воює за мир і справед�
ливість. Шокує мене й оте пере�
мир’я, чи режим тиші, коли мер�
зотники безперервно гатять по
наших позиціях і блокпостах
з усіх видів великокаліберної
стрілецької і тяжкої зброї – міно�
метів, танків, артилерії, бойових
машин піхоти, самохідних арти�
лерійських установок, ракетних
установок та інших. А ми у від�
повідь хіба що молимося. Це
добре. Але, як казав англійський
філософ Джон Дьюї, «поки святі
моляться, грішники правлять
світом», а в нашому випадку –
російські аґресори плюндрують
нашу землю.

Ми у всьому підкоряємося
вимогам Заходу, і в інформа�
ційній війні також. Діючи за їхніми
настановами, у нас відсутня
«мова ненависті» й правдива
оцінка всього, що відбувається
на фронті. А без ненависті, гніву,
які збуджують і живлять патріо�
тизм, кличуть небо до помсти
за невинно убієнних, за насиль�
ство й покалічені долі, немож�
ливо перемогти.

Адже на війні, як на війні: вона
закінчується або перемогою,
або поразкою. Перемир’я чи
примир’я з ворогом на своїй
території – це початок поразки,
за яким наступає диктат оку�
панта. Лояльність до Європа
вимагає від нас приниження,
знецінення власної гідності,
втрату гордості.

В нашому інформаційному
просторі поширюються думки про
амністію на окупованих терито�
ріях. Напевно, ми будемо єдиною
країною у світі, яка амністує теро�
ристів, і ми йдемо до цього.

Отож якщо вбивство ворожими
снайперами наших патріотів кла�
сифікувати «працею», тоді треба
визнати, що… «Труд у нас в по�
чьотє!» У випадку амністії його
актуальність очевидна. Жодного
покарання терористів за їхню
«працю» бути не може. Від усві�
домлення того паду в нерви!
Най ’го шляк трафить!..

Станіслав ГРИНДА,
член Національної спілки

журналістів України

ÏÀÄÓ Â ÍÅÐÂÈ!
НАШОГО РОДУ...

У прекрасному куточку
Покуття пульсує життям старо�
давнє зелене містечко Тлумач,
яке відлічило вже 800 років.
Пролітають над ним дні, місяці,
роки, століття, змінюються поко�
ління. Але тлумаччани незмінно
люблять і пишаються рідним
містом, ще більше людьми, які
в різний час жили і творили його
історію.

Це і Тит Блонський, і Осип
Туринський, і Іван Макух, і ще
багато достойних людей.

А ось нещодавно учні 8�А
класу з класним керівником
І. Д. Лютак провели цікаву дослід�
ницьку роботу й підготували
чудовий проект «Золоте жниво
Тлумацької школи». Школярі й
гості з задоволенням і цікавістю
ознайомилися з випускниками
різних років, які відомі не тільки
в Україні, а й світі, творять істо�
рію нашого міста сьогодні.

Це науковці – Олег Карпаш,
Богдан Клюк, Володимир Гоши�
лик, Михайло Крихівський, Ва�
силь Бойчук, митці – Світлана
Овчарова, Олег Чуйко, Любов

ÇÎËÎÒÅ ÆÍÈÂÎ Клопотовська, спортсмени –
Володимир Рій, Тетяна Польова,
військовослужбовець, талано�
витиий поет Микола Лисейко,
громадська діячка, голова
Союзу українок Скандинавії
Зоряна Кікцьо.

Ми пишаємося й сумуємо
за своїм випускником Віталієм
Козаком, який загинув на Дон�
басі, захищаючи Україну, і ви�
пускником Степаном Гумен�
ком, який ще й зараз воює в зоні
АТО. Цей перелік можна продов�
жувати і продовжувати.

«Ми віримо, що в майбут�
ньому продовжимо цей список
вашими іменами», – виголо�
сила заступник директора
школи з виховної роботи
М. П. Мандзюк.

Шкільна бібліотека презенту�
вала книжкову виставку «Ними
пишається місто», в якій викла�
дені матеріали не тільки про
випускників школи, а й про
людей, які живуть і працюють
в місті, примножуючи славні
його традиції.

Віра МОРИКІТ,
завідувачка шкільної бібліотеки

Тлумацької ЗОШ І–III ст.

ПРОСВІТЯНСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

Ім’я Івана Франка відоме
далеко за межами української
держави, пам’ятники генію
встановлено в Австрії, Чехії,
Хорватії, Канаді… Цьогоріч
відзначатиметься 160�та річниця
народження, та сота смерті
великого класика української
літератури. Коломия – особливе
місто у житті Франка; саме тут
він був ув’язнений, створив
«Захара Беркута», «Перехресні
стежки», в Народному домі
читав «Мойсея». Коломийська
міська бібліотека № 1 для дітей
вшановує пам’ять митця читаць�
ким марафоном.

Особливий марафон, під час
якого відвідувачів бібліотеки
запрошують прийти і прочитати
улюблений вірш чи уривок Івана
Франка, розпочався 2 лютого і
триватиме до 27 серпня – дня
народження Каменяра. На
відкритті читацького марафону
були присутні Уляна Мандрусяк,
начальник відділу культури
міської ради, Михайло Андрусяк
– лауреат літературної премії
ім. Т. Шевченка, Василь Глаго�
люк – голова товариства «Про�
світа», Валерій Ковтун – дирек�
тор педагогічного коледжу, Оль�
га Кенюк – викладач української
мови та літератури медичного
коледжу, який, до речі, носить ім’я

ЧИТАЦЬКИЙ МАРАФОН ВШАНУВАННЯ
Івана Франка та запрошує гостей
в унікальну кімнату�музей, де
зібрано пам’ятні речі класика
та рукописи. Саме вони першими
прочитали свої улюблені твори
з доробку Івана Франка і дали
старт марафону.

Твори Івана Франка прочита�
ли також постійні читачі коло�
мийської міської бібліотеки № 1
для дітей – Петро Ніньовський,
студент Київського національ�
ного інституту ім. Карпенка�
Карого; Микола Мотрук, студент
Івано�Франківської духовної
семінарії; Надія Бірчак, учени�
ця ДМШ № 1 виконала музич�
ний супровід на скрипці «Ой ти,
дівчино, з горіха зерня»; Мари�
на Скіцько, учениця ДМШ № 2,
виконала твір на бандурі. Бог�
дана Мельник, студентка ме�
дичного коледжу, натхнена
творчістю Каменяра, прочитала
власний вірш, присвячений Іва�
нові Франку.

Усіх поціновувачів творчості
Івана Франка і тих, хто щойно
з ним знайомиться, працівники
дитячої бібліотеки № 1 запро�
шують приєднатись до читаць�
кого марафону. Марафон три�
ватиме до 27 серпня. Встигніть
пригадати митця і прочитати
улюблений твір і ви!

Олена ЮРІЙЧУК

КНИЖНИК

В Україні вийшла перша
дитяча книжка оповідань про
сучасних Героїв – учасників
війни на Донбасі.

Видавництво «Мамине со�
нечко» презентує вихід першої
в Україні книжечки для дітей
«Героям слава! (розповіді для
дітей про героїв фронту і тилу)».

ДІТЯМ ПРО ГЕРОЇВ
Згодом планується ще кілька
випусків книжок цієї серії.

«Ця книжка – наш скромний
внесок у вшанування Героїв, які
захищають нашу Батьківщину.
І це – найменше з того, на що
заслуговують наші Герої. Зви�
чайно, всі оповідання – художні

твори. Тож вони не збігаються
в усіх деталях із реальними істо�
ріями. Та в них завжди є повага
до наших захисників і захоп�
лення їхньою боротьбою.

Сподіваємося, наших читачів
захоплять героїчні розповіді.
Адже вони розраховані на дітей
від 5 до 13 років. Хоч книжка,
напевно, буде цікавою для

читачів будь�якого віку!» – за�
значають ініціатори проекту.

Основна ідея проекту полягає
у тому, щоб зробити постійними
дійовими особами творів для
дітей їхніх сучасників – українсь�
ких вояків, солдат ЗСУ і добро�
вольців, медиків і волонтерів.

Усі автори (письменники,
редактори, художники, дизай�

нери) працювали на добро�
чинній основі, відмовившись
від гонорарів.

Книжечку «Героям слава!»
можна придбати, замовивши
у видавництві «Мамине сонеч�
ко» за телефонами:

(044) 220=42=33, 220=42=32;
моб. 067 9152391,
066 4105762, 063 8781992.
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У НД «ПРОСВІТА»

ЖИТТЯ ОСЕРЕДКІВ

ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!ВІТАЄМО!

ТАЛАНТИ

З РОСИ І ВОДИ!..

ВТРАТИ

«Пісенник українця» – так називається
збірник кишенькового формату, який
2015 року побачив світ у Коломийському
видавничо�поліграфічному товаристві
«Вік». Уклав і присвятив його пам’яті бать�
ків просвітянин Любомир Глушков.

Це вже друге видання, значно допов�
нене народними піснями, до якого вхо�
дять сто дванадцять пісенних текстів.
Поряд із такими піснями, як «Боже Ве�
ликий, Єдиний», «Гей, ви, стрільці січо�
вії», «Виростеш ти, сину», «Два кольори»,
«Цвіте терен», «Час рікою пливе», «Гу�
цулка Ксеня» подано колядки.

– Працюючи над збірником, я прагнув,
щоб ці перлини нашої пісенної творчості
змогли знайти якнайбільше нових читачів
і виконавців, – наголошує в передмові
упорядник. – Найперше – серед моїх
рідних, близьких, друзів, колеґ, які люб�
лять і поважають свою мову, культуру
й пишаються тим, що вони, з ласки Божої,
є Українцями, і живуть у вільній, неза�
лежній державі, яка зветься – Україна.

Василь МИХАЙЛОВИЧ

ДО ПЕРВНІВ

ÐÎÇÌÀ¯ÒÒß Ï²ÑÅÍÍÈÕ ÑÊÀÐÁ²Â

У ці дні відзначать дні народження
головний редактор газети

«Галицька Просвіта»
Богдан ВІВЧАР,

відповідальний секретар
ІФ МО ВУТ «Просвіта»

Наталія СИНИЦЯ,
заступник голови ОО ВУТ

«Просвіта», директор видавничо=
господарського центру «Просвіта»

 Михайло ЮСЬКІВ,
 а бібліотекар=скарбник

ОО ВУТ «Просвіта»
 Леся ПРОВАЛЬНА

 святкує 25=річний ювілей.
Рада, Правління ІФ ОО та ІФ МО ВУТ

«Просвіта» ім. Т. Шевченка зичать іме�
нинникам здоров’я, щастя, натхненної
праці на просвітянській ниві та многих
благословенних літ. А молодій про�
світянці�ювілярці – здійснення задума�
ного й омріяного.

Окремо Наталію Синицю вітають по�
чесні члени «Просвіти» Марія ТУРЧИН,
Богдан СУШЕВСЬКИЙ, Володимир
СЕЛЬСЬКИЙ, Анатолій АНДРУСЯК: «Хай
і надалі світлою буде Ваша стежина. Хай
Вас підтримує молитва свята, Пречиста
Божа Матір своїм омофором покриває
щодня. Хай рясне Христове благосло�
вення сходить на Вас і Вашу родину.
Многая літ!»

* * *
ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЯМИ

голову осередку «Просвіта»
школи № 3 м. Калуша

Мирославу ВІНТОНЮК=ПЕЛЕХАН,
голову осередку с. Вістова

Оксану ХЕМИЧ.
Всіх благ земних ми вам бажаєм,
Всі квіти світу вам даруєм.
За добре серце і тепло
Хай Мати Божа вас охороняє,
А Господь Бог вам щастя посилає
На многії і благії літа!

Керівництво «Просвіти» Калущини

Вже четвертий рік щомісяця в ос=
танню неділю учасники вечорів відпо=
чинку сходяться до НД «Просвіта»
читати свої та авторські вірші, співати
українські народні пісні, танцювати,
ділитися новинами, розповідати
бувальщини, зустрічатись із цікавими
співрозмовниками.

Чимало з них відвідують і інші про�
світянські заходи, а на вечорі відпочинку
вони почуваются давніми знайомими
і передусім хочуть поділитися, що доб�
рого сталося за останній час у їхньому
житті, що змінилося, заряджаються пози�
тивною енерґією, жартують, що і добрий
лікар так не може їм допомогти.

За традицією, на початку всі беруться
за руки, стають в коло і танцюють. У центрі
– співачка Руслана Денега виконує пісню
«Єднаймось в Просвіті», адже це найдав�
ніша і наймасовіша організація від свого
заснування кликала до гурту найкращі
українські патріотичні сили.

Часто навідується на такі вечори про�
світянин С. Дасевич. Довгий час працю�
вав інженером на виробничому об’єд�
нанні «Родон», одним із перших вступив
тоді, коли зароджувалось, у Товариство
української мови, чимало працював над
відродженням всього національного,

ÏÎÄÀÐÓÉÒÅ ÑÎÁ² ÑÂßÒÎ
писав і пише вірші. Чимало з них уже
покладено на музику і співають їх
теперішні відомі в краї виконавці. А на
вечорі відпочинку він розповів, як наро�
дилась ідея написання пісні «Вставай,
народе» (музика М. Пастернака) і запро�
понував послухати. Її він присвятив Рево�
люції гідності, другу річницю якої ми
незабаром відзначатимем, а тепер іде
мова про те, що вона має шанс стати
його славнем.

На вечорі свої нові вірші також читала
і співала пісні Ю. Лялик, яку ми не раз
чули на майданах Революції гідності
в нашому місті. Вона і надалі допомагає
воїнам АТО, розповіла, що ми можемо
робити для них у тилу. Патріотичні вірші
також читав О. Голуб.

Радісно сприйняли присутні й Г. По�
пович, яка часто приїжджає на такі
заходи аж із с. Татарів Надвірнянського
району. Теж довший час була на Майдані
в Києві, а на сцені читала гуморески,
співала пісні.

Пасічник Григорій Колибаб’юк запро�
понував присутнім ще й дегустувати
запашний мед зі своєї пасіки. А тим
часом розповідав про цілющі його влас�
тивості. 7 лютого ми святкуємо іменини
Григорія. Тож для нього, та й для всіх

присутніх в залі, хто носить це ім’я, були
віншування та «Многая літа».

Все ж тон у проведенні заходу надала
жива музика. У цьому постарались Люба
та Петро Гордії. Вони грали й співали
пісні на різні смаки: вальс, польку, коло�
мийку, естрадні...

Було відзначено і вручено призи най�
кращим танцювальникам: Л. Люмей,
Г. Лавруку, М. Мартинюку, Г. Мельни�
чуку, М. Острижнюку.

Наступний вечір відбудеться 28 лю�
того. Приходьте всі, кому сумно, пода�
руйте собі свято.

Михайлина БОДНАР,
завідувачка культмасової роботи

ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

Вже стало традицією в ВПУ�21 залу�
чати учнів до участі в художній самодіяль�
ності, адже дирекція докладає зусиль,
щоб разом із набуттям потрібних профе�
сійних спеціальностей діти одержували
задоволення в культурному розвитку.
Для цього створені різномані гуртки, яки�
ми керують авторитетні високопрофесійні
фахівці, закохані в свою справу.

В стінах затишного навчального за�
кладу завжди лунає музика, спів охочих до
самореалізації учнів. Учасники художньої
самодіяльності показують свої таланти

ОКРИЛЕНІ ПІСНЯМИ
на конкурсах учнів з професійної май�
стерності училища, а також обласного кон�
курсу «Юний коваль Прикарпаття».

Нещодавно завершився цикл зимових
концертів, підготовлених керівниками
Ольгою Терешкун і Василем Яковиши�
ним, різдвяних колядок і щедрівок з фольк�
лорно�етнографічного колективу, який
журі визнало одним із найкращих і реко�
мендувало до участі в обласному святі
«Розколяда». А учнівський хор «Ґердан»,
яким керує маґістр з дириґування Ольга
Терешкун, відшліфовує кожен твір нової
концертної програми, яку представляти�
муть комісії на підтвердження звання
народного.

Варто зазначити, що з приходом в учи�
лище ініціативного й творчого керівника
хору, змінився репертуар, до нього уві�
йшли складні як класичні, так і сучасні
музичні твори. А учнів підтримує дирекція
на чолі з керівником Михайлом Баб’яком,
і вони охоче беруть участь у репетиціях
і концертах. Приємно слухати чудовий
спів і бачити піднесені обличчя учнів, окри�
лених піснями, які вони співають.

Любов ЗОРІНА

Виступає фольклорно=етнографічний
колектив ВПУ=21

В народному історико�краєзнавчому

музеї села Бортники Тлумацького ра�

йону відбулася година духовності
«Пам’ятай про Крути», яку підготував

директор музею Іван Карп’як.

Він ознайомив учнів�старшокласників

Бортниківського НВК з тими трагічними

й героїчними сторінками історії та по�

діями, які довелося пережити таким
же юним крутянцям, які стали на захист

української Незалежності.

Учасники заходу мали нагоду ознайо�

митися з виставкою, приуроченою

річниці бою під Крутами, а також пере�
глянули презентацію, присвячену

героям Крут під назвою «У їхніх серцях

жила Україна».
Оксана ТРАК, голова первинного

осередку «Просвіти» с. Бортники

ЗА СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ

РАЗ ДОБРОМ ЗІГРІТЕ СЕРЦЕ...

Болгар Роксолана Ігорівна, 1974 р. н.
Біду ніхто не чекав... Різко піднялася

температура, з’явилась різка втома.
Лікарня, аналізи і страшний діагноз –
ГОСТРА ЛЕЙКЕМІЯ!

Хвороба швидко проґресує. Наша
сім’я, як може, бореться за життя мами.
Сама вона перенесла перший етап ліку�
вання хіміотерапією, а скільки їх ще
попереду – не знає ніхто.

Необхідна термінова і дорога (150–
200 тис. дол.) операція за кордоном –
ПЕРЕСАДКА КІСТКОВОГО МОЗКУ.

Мені важко дивитися, як згасає усмішка
моєї мами, тому я звертаюся до всіх по
допомогу. Вірю, світ не без добрих людей:
ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ МОЮ МАМУ!

Картка Приватбанку:
         4149 4978 6074 3428,

Болгар Юлія Андріївна (3569011160).
Для юридичних осіб:
одержувач – Приватбанк,
код ЄДРПОУ одержувача – 14360570,
МФО банку – 305299,
рах. одержувача – 29244825509100.
Низько вклоняємось і щиро дякуємо

тим, хто вже відгукнувся на нашу біду
і всім, хто готовий прийти на допомогу.

Нехай Господь Бог вас всіх охороняє!
Вся родина БОЛГАР

Контактні телефони:
095=510=60=02 (Юлія),
097=263=57=32 (Ігор).

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ
МОЮ МАМУ!

ВАРТО УВАГИ

ПРО КУЛЬТУРУ ОДЯГУ
Дні ідуть, місяці біжать, роки летять.

Не зважаючи на холодну погоду, ми йдемо
до весни, літа. А весна, літній період
щорічно у більшій чи меншій мірі дикту�
ють нові вимоги до одягу, ставлять, особ�
ливо жінкам, свої забаганки. Доцільно
було б, щоб на сторінках нашої газети
були статті наших краянок кравчинь�
дизайнерів, кравців, вишивальниць�
оздоблювачів, фахівців і любителів, які б
розкривали цю тему.

Ще Йоан Золотоустий звертав увагу
на розумне ставлення до одягу. Він зау�
важив, що надмірна розкіш в одязі зава�
жає виявитись природній красі. Одяг
виконує своє основне призначення –
захищає тіло від холоду, спеки, дощу.
Одяг вирізняє статус людини (стать, вік,
спеціальність). Із XIV ст. з’являється
манера часто міняти одяг, тобто мода.
Показ моди почав нагадувати театр.

Пам’ятаймо, що одяг – та сфера,
в якій ми можемо бути собою. Одяг фор�
мує наш естетичний смак, підкреслює
нашу індивідуальність, посилює увагу до
нашої душі. Людина, мов дерево, якщо її
ідеал вгорі (Бог) вона тягнеться гілками
своїх думок і почуттів угору, а коли
людина тягнеться тільки до багатства –
згинається донизу. Головне в одязі: про�
стота, елегантність, ошатність, сучас�
ність. Тут не має бути стандартів і шаб�
лонів. Наша мета – створювати такий
одяг, який би поєднував національний
характер із загальнолюдськими мірку�
ваннями. Головна з умов конструювання
одягу – щоб він був практичним, не
вимагав щоденного прасування.

Богдан СУШЕВСЬКИЙ, просвітянин

ВІД РЕДАКЦІЇ. Запрошуємо про=
світян поділитись своїми міркуван=
нями щодо порушеної нашим допи=
сувачем проблеми.

СПРОБУЙТЕ

ЧАЙ З ІМБИРОМ
Імбир за своїми корисними власти�

востями може позмагатися з часником.
Тому в період епідемії грипу чай з цієї
рослини буде особливо актуальним.

Класичний рецепт чаю з імбиром
наводить likar.info.

Для приготування імбирного чаю вам
знадобиться:

1 л окропу;
2–3 столові ложки тертого кореня

імбиру;
4 столові ложки лимонного соку або

чверть лимона, натертого з цедрою;
5 столових ложок меду;
дрібка меленого чорного перцю

і листя м’яти – за бажанням.
Закип’ятіть воду в каструлі, додайте

імбир і варіть на слабкому вогні протя�
гом 10 хвилин. Перелийте відвар в тер�
мос, додайте лимон, перець і м’яту.
Настоюйте протягом 20 хвилин. Не до�
давайте мед в окріп, почекайте, поки чай
охолоне приблизно до 70 градусів.

Корінь імбиру лікарського багатий
вітамінами (A, B4, B9, B5, B6, C, E, K)
і мінералами (залізо, калій, кальцій,
магній, марганець, мідь, фосфор і цинк).
Імбир має зігріваючу й відхаркувальну
властивість. Лікувальний корінь покра�
щує роботу кровоносних судин, знімає
набряк і біль у горлі, усуває біль голови,
ломоту в тілі й дискомфорт у шлунково�
кишковому тракті.

Увага: людям із хронічними захворю�
ваннями шлунково�кишкового тракту
вживати імбир слід обережно, щоб
не подразнити слизову стравоходу
й шлунку. Також його не рекомендують
поєднувати з аспірином.

ÐÅÖÅÏÒ ×ÀÞ,
ßÊÈÉ ÂÐßÒÓª Â²Ä ÇÀÑÒÓÄÈ

Івано=Франківські обласне та міське
об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

19 лютого                                          15.00
Нація повинна боронити свою мову

більше, ніж свою територію.
Леся УКРАЇНКА

ЗАПРОШУЄМО
всіх, кому дорога доля української

мови, на круглий стіл, присвячений
Міжнародному дню рідної мови.

У ньому візьмуть участь представники
влади, вчені, письменники, журналісти,
педагоги, громадські діячі, митці,
студенти, школярі.

ÏÀÌ’ßÒ² ÊÎËÅÃÈ
Відійшов у віч=

ність просвітянин,
журналіст, поет
Василь ОЛІЙНИК.

Лютий 1948 року
в с. Сівка Калуська

подарував світові Василька, а лютий
2016 року забрав поета Василя Олій�
ника у вічність.

Усе життя він вчився, набував фаху
в школі, профтехучилищі, університеті,
працював будівельником, журналістом,
займався громадською роботою. А ще
писав вірші. Але поети�просвітники, як і
герої, не вмирають, бо їхня творчість пере�
творюється в ауру вічно живого слова.

Перша збірка «Стремено» В. Олійника
вийшла 1981 року, 35 років тому. Ще
були: «Гармонія площин», «Толока»,

«Княгиня», «Крижма», «Понад шляхами
сивими» та інші.

Член НСПУ з 1994 р. Василь Олійник
був хрещеним батьком щорічного свята
ліричної Франкової поезії в Лолині. А ще
– активним просвітянином на Долинщині.
З 2008 року очолював районне об’єднання
«Просвіти», ініціював і долучився до бага�
тьох добрих справ товариства.

…Сумно. Ми втратили ще одного члена,
доброго колеґу і дуже гарну людину. Оси�
ротіла Долинщина від втрати свого сина,
сім’я, родина, збідніла «Просвіта».

 Обласне об’єднання ВУТ «Просвіта»
ім. Т. Шевченка глибоко сумує разом
з родиною і висловлює щире співчуття.

Вічна пам’ять тобі, друже!

Рада, Правління ОО ВУТ «Просвіта»
ім. Т. Шевченка, Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,

Михайло СІЧКА, Василь БАБІЙ,
просвітяни краю


