
ГАЛИЦЬКА  ПРОСВ ІТА 15 травня 2016 р. № 18 (592)

ПОДІЯ

Тижневик “Галицька Просвіта” * Засновник – Івано�Франківське ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка * Свідоцтво – ІФ № 521 від 15.06.2004 р. * Шеф�редактор – Степан
Волковецький * Головний редактор – Богдан Вівчар * Літературний редактор – Ірина Шумада * Верстка – Марія Дзебчук * Набір – Наталія Дяченко * Друк – КП фірма “ЛІК”
* Тираж – 2000 примірників * Замовлення – № 1049 * Наша адреса: 76018, м. Івано�Франківськ, вул. М. Грушевського,18 * тел. (0342) 75�05�86, * тел./факс (03422)
2�38�67 * e�mail: oblasna�prosvita@ukr.net * http://uaprosvita.if.ua/ * Наші реквізити: Р/р 26003300012896 в ПАТ “Ідея Банк” МФО 336310, код 04929075. * За зміст
і достовірність інформації у рекламі відповідає рекламодавець * Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і подає матеріали для дискусії * За точність
викладених фактів відповідає автор * Редакція застерігає за собою право редаґувати і скорочувати матеріали * Листування з читачами – тільки на сторінках газети

18 (592)
5 травня
2016 р.

Не ридать,
              а здобувати

Хоч синам, як не собі,
Кращу долю

 в боротьбі...

Іван ФРАНКО

ОСВІТА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пе р е д п л а чуйте г а з е т у

«ГАЛИЦЬКА
ПРОСВІТА».

Передплатний індекс –
9 1 0 8 3 .

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ
(без оплати оформлення):

на місяць – 5,00 грн.,
на півроку – 30,00 грн.,

на рік – 60,00 грн.

ШАНОВНІ КРАЯНИ!
ДОРОГІ ПРОСВІТЯНИ!

Івано:Франківські обласне
та міське об’єднання

ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

Відчиняймо ворітонька,
Гостоньків вітаймо!
«Христос воскрес!»

   разом з ними
Усі заспіваймо.

8 травня                      14.00
НД «Просвіта»

АНОНС

ЗАПРОШУЄМО
НА «ВЕЛИКОДНІ ЗАБАВИ»

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

Департамент культури Івано:Франківського міськвиконкому
15 травня, 15.00, НД «Просвіта» (вул. М. Грушевського, 18)

Сольний концерт Романії МИКИТЧУК –
учениці ДМШ № 1 ім. М. Лисенка

(клас викладача – кандидата мистецтвознавства
Зорини ВАЛІХНОВСЬКОЇ)

У концертній програмі беруть участь:
народне аматорське тріо бандуристів сім’ї

ВІВЧАРЕНКІВ, Софія ТЕРЛЕЦЬКА, учні ДМШ № 1,
народний ансамбль «БЕРЕГИНЯ».

ÂÈÊÎËÈÑÀÍÀ ÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ Ï²ÑÍßÕ

À Ë²Ñ ÐÓÁÀÞÒÜ!
7 травня Івано�Франківськ відзнача�

тиме 354�ту річницю надання йому маґ�
дебурзького права. Тож для мешканців
і гостей міста підготовлена цікава про�
грама, розрахована на два дні. Хоч у ми�
нулі часи свято було гучнішим.

Цьогорічний план заходів виглядає так:
7 травня на площі Ринок відбудеться
урочисте відкриття Дня міста, вручення
премій імені Івана Франка та святковий
концерт «Івано�Франківськ – перлина кар�
патського краю». А 8 травня франківчан
очікує святковий концерт молодіжної
естрадної музики «Вічно юний Івано�
Франківськ», два концерти у мікрорайо�
нах міста, а також розпочнеться ІІІ міський
фестиваль мистецтв «Мелодії парку».
Більше заходів у списку немає.

Заступник міського голови Богдан Білик
афішував проведення двох фестивалів –
«Карпатський простір» і «Свято ковалів».

Він обіцяє, що святкування Дня міста
цьогоріч буде більш насичене, ніж у минулі
роки, адже програма дуже велика, водно�
час – і в міру скромна та зі збереженням
традицій. Обіцяє віце�мер і «зірок».

«Декілька років тому, коли не було
війни, у нас справді було багато весе�
лощів. Але зараз ми відзначаємо скром�
ніше, бо кожен день може бути якийсь
прецедент і вже тоді буде не до співу, не
до танців. Але я гадаю, що цей рік святку�
вання буде найсильнішим за останні п’ять
років. От побачите!» – заявив пан Білик.

А новинки свята такі: фестиваль культурно�
мистецького спрямування «Карпатський
простір», в якому візьмуть участь представ�
ники художніх, драматичних, музичних
колективів, які приїдуть із країн Карпатсь�
кого єврореґіону, тобто з Польщі, Угорщини,
Румунії та Словаччини. Фестиваль матиме
декілька культурних майданчиків (філармо�
нія, драмтеатр, міське озеро), на одному
з яких планується кулінарне шоу.

Вперше відбудеться і розширена пре�
зентація виробів декоративно�побутового
призначення та їхня реалізація, а також

ÑÂßÒÊÓªÌÎ ÐÀÇÎÌ...
ВТРАТИ

Вчора у приміщенні Націо�
нальної опери України відбу�
лася церемонія прощання
з народним артистом України
ДМИТРОМ ГНАТЮКОМ.

Видатний український опер�
ний співак, академік Національ�
ної академії мистецтв України,
професор, лауреат Національ�
ної премії імені Тараса Шев�
ченка, Герой України Дмитро
Михайлович Гнатюк пішов із
життя 29 квітня.

Артист виконав понад п’ят�
десят складних і великих ролей
в оперних виставах, серед яких
партія Султана у «Запорожці
за Дунаєм» М. Лисенка, Енея
в «Енеїді» М. Лисенка, Остапа
в «Тарасові Бульбі» М. Лисенка,
Фіґаро у «Севільському цируль�
нику» Дж. Россіні, Князь Ігор з
однойменної опери О. Боро�
діна та інші.

Як режисер Дмитро Гнатюк
здійснив постановки відомих
опер «Тарас Бульба», «Наталка
Полтавка» М. Лисенка, «Запо�
рожець за Дунаєм» С. Гулака�
Артемовського, «Пікова дама»,
«Мазепа» П. Чайковського, «Со�
рочинський ярмарок» М. Му�
соргського, «Тоска» Дж. Пуч�
чіні, «Севільський цирульник»
Дж. Россіні, «Травіата», «Аїда»
Дж. Верді, «Війна і мир» С. Про�
коф’єва. Але широкому колу
шанувальників артист відомий
насамперед як перший вико�
навець пісень «Мій Київ», «Два
кольори», а також як неповтор�
ний виконавець багатьох народ�
них пісень.

Поховали Д. Гнатюка на Бай�
ковому кладовищі.

Вічная пам’ять.
Пухом українська земля.

Просвітяни краю

ÏÀÌ’ßÒ²
ÄÌÈÒÐÀ ÃÍÀÒÞÊÀфінал конкурсу молодих ковалів, де бу�

дуть змагатися десять переможців у двох
категоріях: виготовлення виробів з металу
та їх дизайнерсько�ювелірне виробництво.
Перший етап пройшов 20 квітня на базі
ВПУ № 21, другий – на базі Інституту мис�
тецтв ПНУ, а десять переможців з кож�
ного етапу змагатимуться за першість
у фіналі на День міста.

Крім того, 8 травня відбудеться вело�
пробіг, у якому візьмуть участь представни�
ки міст�партнерів. «Хотілось би масово
залучати молодь і всіх мешканців до цього
велопробігу, щоб показати, що Івано�
Франківськ – це місто, яке любить велоси�
педи й готове продемонструвати свою їзду»,
– наголошує заступник міського голови.

Також на День міста планують відкрити
інвестиційно�туристичний центр у Ратуші,
перепідписати деякі угоди з містами�
партнерами, приймати міжнародні деле�
ґації і традиційно пригощати всіх охочих
святковим тортом.

Руслан Марцінків стверджує, що заходів
на День міста заплановано багато і на
різний смак. Однак великого шоу не буде,
а бюджет святкування – 400 тис. грн.

«Я не є прихильником того, щоб на Про�
відну неділю робити якесь шоу. Зараз не
той час, щоб робити великі шоу. Думаю, що
для франківців будуть відкриттям народні
та сучасні артисти з Карпатського євроре�
ґіону. Буде багато міжнародних делеґацій,
це позитив для міста. Мені подобається
велопробіг, це щось неординарне».

Скромне святкування також пов’язане
і з подіями на сході. Проте все ж таки на
День міста запросили польський гурт, який
співає українською.

Тож акцент мер робить на прикарпатсь�
ких «зірках» і на співпраці з Карпатським
єврореґіоном і хоче, щоб усі заходи були
європейськими. А ось розширити про�
граму святкування він пообіцяв на День
Незалежності, хоч і там мешканців міста,
за його словами, розважатимуть «зірки»,
які є вихідцями з Івано�Франківська.

5 травня в Україні розпочалася основна
сесія зовнішнього незалежного оцінювання.
Перший тест учасники ЗНО складатимуть
з української мови та літератури.

Про це повідомляє Український центр
оцінювання якості освіти.

«5 травня тестуванням з української мови
і літератури розпочинається основна сесія
зовнішнього незалежного оцінювання 2016
року. Допуск абітурієнтів до пункту тесту�
вання триватиме з 10.15 до 10.50, початок
зовнішнього незалежного оцінювання –
11.00», – йдеться у повідомленні.

Вхід учасників до пунктів тестування
відбувався за наявності таких документів:

ÏÎ×ÀËÎÑß ÇÍÎ сертифікат зовнішнього незалежного оці�
нювання; паспорт або інший документ,
серія та номер якого зазначені в сертифі�
каті; запрошення�перепустка для участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні.

Також в УЦОЯО нагадали, що для
допуску до участі в ЗНО потрібні ориґі�
нали документів. Крім того, абітурієнтам
порадили мати при собі дві�три ручки
з чорнилом насиченого чорного кольору,
а також, за бажанням, прозору пляшку
з питною водою.

Протягом часу, відведеного на скла�
дання тесту, абітурієнт не повинен мати
при собі будь�яких засобів зв’язку, при�
строїв зчитування, обробки, збереження
та відтворення.

Якось зранку їхав через переїзд. І якраз у
цей час шлагбаум опустився і через кілька хви�
лин потужно поповз по колії товарняк. Довже�
лезний. Везли всякого. Але найбільше лісу�
кругляку. Акуратно упакованого, обв’язаного.
Словом, для європейського покупця. Йшов і
йшов. Деякі водії повиходили з автівок і навіть
взялися робити селфі на тлі того безкінечного
лісовоза. Я ж нарахував аж 48 вагонів. Але яке
було моє здивування, коли на тому переїзді
того ж дня я очікував, поки тепловоз акуратно
перетягне аж 52 упакованих вагонів лісу. Од�
ного дня, і то випадково, побачив, як два тепло�
вози потягли на захід на експорт сто вагонів
кругляку. А скільки їх проїхало протягом дня,
доби, місяця, року?.. І це на тлі постійних роз�
мов і навіть законів про заборону вивозу на
експорт не переробленого лісу�кругляку.

І враз, після приходу нового Уряду, почув
обнадійливу звістку: нібито у Чернівцях затри�
мали аж… двадцять вагонів з лісом, оформ�
лених як дрова, яких експортери у змові
з митниками відправляли за кордон. Та невже
схаменулись? Невже поставили заслін вар�
варському винищенню лісів України? Адже
вже навіть знімки з космосу свідчать про небез�
печне скорочення лісових площ нашої дер�
жави, передовсім старих, зрілих лісів. І якщо
цей процес не зупинити, то нас чекає еколо�
гічна катастрофа.

Але найперше вирубування лісів не при�
носить жодної користі реґіону. Адже в області
фактично припинили діяльність майже півсотні
деревообробних підприємств, на яких працю�
вали десятки тисяч робітників. І тепер, мож�
ливо, навіть зрубану деревину немає кому
переробляти. Її мали б бодай розпилювати
на дошки чи бруси. Але ж велика частка дере�
вини, яку ешелонами відправляють на експорт,
заготовлена незаконно. І цьому не можна
зарадити: люди рятуються від соціально�
економічної кризи. А коли є попит, жодні
штрафи чи контроль не можуть зупинити
винищення лісів… А для оптимального заліс�
нення України потрібно щороку засаджувати
новими деревами близько 2–2,5 млн. га, що,
однак, не робиться.

Щоб припинити знищення національного
лісового фонду, фахівці пропонують ряд
заходів. Зокрема: скоротити промислову роз�
робку лісів, поставити питання про глибоку
переробку сировини, зарезервувати землі для
природоохоронних територій, розширити
в Карпатах систему Національних парків. Важ�
ливим моментом у боротьбі з незаконним
вирубуванням лісів має бути робота з фор�
мування екологічно спрямованої суспільної
думки в місцевих мешканців.

А щодо повідомлення про затримання аж
двадцяти вагонів лісу, який з порушеннями
митники оформили як дрова, з’явилась було
надія, що нарешті нові посадовці взялися за
боротьбу з лісовою мафією. Та виглядає все
як банальне перерозподілення потоків і пере�
підпорядкування схем. Довжелезні ешелони
з лісом як ішли, так і йдуть у європейському
напрямку. А щоб у цьому пересвідчитись, побу�
вайте, скажімо, на Хриплинській товарній
станції. Там ви побачите сотні вагонів із дере�
виною, що очікують на відправлення, і наочно
переконайтеся, якими темпами знищують
українські ліси.

Кажуть, ліс рубають – тріски летять…
Справді, тріски це все, що залишається укра�
їнцям від бурхливої лісозаготівельної діяль�
ності різних фірм і фірмочок. А може, нарешті
Уряд таки візьме під державний контроль
ситуацію на цьому фронті.

Богдан ВІВЧАР
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ЖИТТЯ ЯК Є

ІДЕЇ І ПРОЕКТИ

Пам’ять про подвиг

Заграє піаніно

Золоте яєчко...

Поділились тим, що є

Майстер художньої обробки
металу Василь Демків має
намір побудувати в Івано�Фран�
ківську недорогий екологічний
будиночок.

Як сподівається раціоналіза�
тор, його досвід стане стиму�
лом для земляків.

Ідея екобудинку, що з’яви�
лася разом із бажанням побуду�
вати оселю для своєї сім’ї, зму�
сила Василя Демківа покинути
роботу на одному з найбільших в
Україні підприємств із художньої
обробки металу «Писанка» і по�
вернутися до рідного Чернієва,
що під Франківськом. «Я міг що
завгодно з металу витворити. Був
інвестор, який це спонсорував,
роботи продавалися за кордон,
– розповідає Василь. – Однак
розкіш, помпезність, надмірність
мене не приваблюють – хочу
робити те, що треба не лише
мені, а й іншим людям».

Павич майстра нині стоїть у
холі фортечної галереї «Бастіон»,
але більшість виробів поїхали за
кордон – металеві баранці влітку
«паслися» на газоні неподалік
площі Міцкевича.

Наразі Василь Демків разом
із друзями розробив дво� і три�
модульний будинки площею 30
і 50 м2 відповідно. У маленькій
двоповерховій будівлі з ман�
сардою є спальня, кімната для
батьків, дитяча кімната, кухня
та місце для відпочинку.

Окремі секції будинку виго�
товляють у цеху, а потім скла�
дають на майданчику. Зараз над
модулем працюють і сантех�
ніки, і електрики, щоб макси�
мально здешевити зведення
екологічного житла, використо�
вуючи панелі з житньої соломи,
дерево та глину.

На Прикарпатті проект панель�
ного модульного екожитла реа�
лізовують уперше.

«Ми з друзями розробили
проект незалежного будинку
з окремим двориком, який
забезпечуватиме господарів і
світлом, і водою без підключення
до централізованих мереж, –
впевнений майстер. – Керує�
мось тим, аби житло було теп�
лим і не забруднювало навко�
лишнє середовище».

ÇÁÓÄÓÉÌÎ ÅÊÎÄ²Ì
Нині на подвір’ї у Чернієві

вже заклали фундамент, а в май�
стерні стоять перші зразки соло�
м’яних стін – блоки з дерева
і пресованої житньої соломи.
Василь Демків запевняє, що
солом’яна панель за теплопро�
відністю замінює цегляну стіну
завтовшки 3 м. Крім того, у спре�
сованій соломі не заводяться
гризуни й комахи.

Надвіконні, підвіконні та
дахові панелі виготовляють на
власноруч зібраному з метало�
брухту пресі. «Наше завдання
полягає в тому, щоб це міг
повторити кожен, – пояснює
Василь Демків. – На виготов�
лення однієї панелі потрібно
близько двох годин і багато со�
ломи – минулого року завезли
близько тисячі тюків, цьогоріч –
ще чотириста».

Майстер запевняє, що стіни
з соломи не лише безпечні, а й
корисні. «Поштукатуривши стіни
глиною, можна відреґулювати
вологість у кімнаті й не тримати
відро з водою, щоб у дитини не
пересихало в роті, – пояснює
Василь Демків. – Відреґулю�
вати вологість можна навіть
поставивши у кімнаті миску
глини. Екоремонти глиною стають
зараз дуже популярними, особ�
ливо в дитячих кімнатах».

При сертифікації панель із
соломи штукатурять глиною
і перевіряють у печі під дією
високих температур на пожежну
безпеку. Глина витримує до
1000 градусів, тому такий буди�
нок перевищує навіть встанов�
лені в Україні норми з пожежної
безпеки.

Людині насправді потрібно
не так багато простору, щоб
почуватися комфортно, впевне�
ний Василь Демків. «У Чернієві
багато будинків стоять порожні,
а сім’я живе в маленькій літній
кухні поруч або ж використовує
тільки перший поверх чи одну
кімнату, – говорить Василь
Демків. – Хороми вже не прино�
сять людям радості, вони стали
тягарем: опалення, прибирання,
ремонт вимагають значних
витрат і часу.

ФЕСТИВАЛІ

6–8 травня відбудеться
Міжнародний мистецький
фестиваль країн Карпатського
реґіону «Карпатський простір»
(«Carpathian space»).

Це перший масштабний
Міжнародний проект, який має
об’єднати країни Карпатського
реґіону не лише за територіаль�
ною ознакою, а й через мистец�
тво. Фестиваль буде майданчи�
ком для щорічних зустрічей не
тільки митців, а й бізнесменів,
дипломатів, політиків країн Кар�
патського реґіону.

«Фестиваль «Карпатський
простір» має започаткувати гло�
бальний культурний та світогляд�
ний діалог між країнами Кар�
патського реґіону, стати потуж�
ним інструментом культурної
дипломатії, адже мистецтво є
універсальною мовою та ефек�
тивним засобом комунікації.
Базуючись на спільних інтересах,
на культурних зв’язках, ми маємо
творити мирний шлях євроінте�
ґрації України», – зазначає автор
ідеї та засновник фестивалю,
художній керівник Національної
оперети, народний артист Укра�
їни Богдан Струтинський.

Це масштабна культурна
подія міжнародного значення.
До участі запрошені митці й
творчі колективи з восьми країн
світу: України, Австрії, Польщі,
Угорщини, Словаччини, Румунії,
Молдови, Чехії. Почесними
гостями є запрошені представ�
ники з Азербайджану, Грузії та
Естонії.

Особливістю фестивалю «Кар�
патський простір» є тематично
та локально скомпоновані мис�
тецькі осередки. Сім різнома�
нітних локацій фестивалю роз�
ташовані у найкрасивіших куточ�
ках старовинного міста, на
центральних вулицях і площах.
Гостей фестивалю чекає лока�
ція Art SPACE в Івано�Франків�
ському краєзнавчому музеї та
Музеї мистецтв Прикарпаття.
Тут проходять виставки «Народ�
жені Карпатами» (графічний
дизайн), «Мої Карпати» (живо�
пис), майстер�клас з українсь�
кого скоропису, ворк�шопи.

ÒÀÊ ÁÀÃÀÒÎ ÄËß Ï²ÇÍÀÍÍß
ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«КАРПАТСЬКИЙ ПРОСТІР» ВІДБУДЕТЬСЯ В ІВАНО:ФРАНКІВСЬКУ
В Івано�Франківському ака�

демічному обласному театрі
ляльок імені Марійки Підгірянки
створена локація Theater SPACE,
де покази вистав Польського
театру й театру з Азербайджану
дивуватимуть маленьких і дорос�
лих глядачів.

Музична локація Multi�genre
music SPACE зосереджена в
серці міста – на Вічевому май�
дані. Тут на гостей фестивалю
чекає великий концерт учас�
ників фестивалю, виступи чис�
ленних етно� та фолк�колек�
тивів, а також концерти рок�
гуртів «KozakSystem», «ТІК».

Локація Cinema SPASE –
кінопростір, де гості фестивалю
зможуть переглянути твори
українських, чеських та грузин�
ських кіномитців найактуальні�
шої тематики.

На шанувальників класичної
музики чекає локація Classical
music SPACE, яка буде розташо�
вана в Івано�Франківській об�
ласній філармонії. Серед учас�
ників гурт «Волоші» (Польща), со�
лісти Національного театру опе�
рети у супроводі камерного ор�
кестру «Франческа» (Угорщина),
а також сестри Тельнюк у супро�
воді симфонічного оркестру.

Цікавинкою фестивалю –
локація кулінарного мистецтва
Cuisines SPACE. Тут відбувати�
муться презентації національ�
ної кухні країн Карпатського
реґіону. Страви національної
кухні готуватиме Надзвичайний
та Повноважний посол Угорщини
в Україні.

Всі три дні в рамках фести�
валю працюватиме локація Craft
SPACE. Ярмарок буде розташо�
ваний на вулиці Дмитра Вітов�
ського. Крім того, гості фести�
валю зможуть ознайомитись із
роботами фотографів з різних
країн, їхні виставки відбудуться
в рамках локації Art SPACE.

Фестиваль проводиться за
підтримки міністерства куль�
тури України, Івано�Франків�
ської обласної державної адмі�
ністрації та Івано�Франківської
міської ради.

Владу просять...
На сайті електронних петицій

до влади Івано�Франківська з’яви�
лося звернення з проханням
встановити веб�камери в центрі
та мікрорайонах міста.

«Прохання встановити декіль�
ка веб�камер в Івано�Франків�
ську. Наприклад, на Вічевому
майдані, Ратуші, драмтеатрі, р�н
Пасічної, р�н Позитрону і т. ін.
Це б дало змогу популяризу�
вати наше місто серед турис�
тів і візуально відвідувати його
нашим співвітчизникам та ін�
шим громадянам», – йдеться
у зареєстрованій петиції.

Із Києва в Європу

26 квітня, в день 30�ої річниці
катастрофи на Чорнобильській
атомній електростанції, в Над�
вірній було відкрито пам’ятний
знак ліквідаторам Чорнобиль�
ської аварії. У заходах взяли
участь керівництво району, міста,
члени районної спілки «Чорно�
биль», учасники ліквідації аварії
на ЧАЕС, громадські організації,
працівники організацій, установ
та громадськість, повідомляє
Надвірнянська міська рада.

Священики відправили пана�
хиду за жертвами Чорнобильсь�
кої аварії та освятили пам’ятний
знак. Представники районної,
місцевої влади і районної спілки
«Чорнобиль» поклали квіти й
засвітили лампадки біля під�
ніжжя пам’ятника.

Керівництво району та міста
вручили учасникам ліквідації
аварії на ЧАЕС грамоти і па�
м’ятні медалі за проявлену муж�
ність, самовідданість, високий
професіоналізм та активну гро�
мадську діяльність. Голова ра�
йонної спілки «Чорнобиль»
Роман Бенюк висловив слова
щирої подяки всім, хто долу�
чився до відкриття пам’ятного
знака та побажав учасникам
ліквідації міцного здоров’я, мир�
ного неба, сімейного затишку,
подяки й шани від людей.

І наш вчитель...
вчить добре

світу Івано�Франківськ уже
втретє поспіль візьме участь у
міжнародній ініціативі, засно�
ваній у Литві 2007 року. В рамках
свята також буде представлене
вуличне піаніно, яке організатори
подарують франківчанам.

У Чернігівському обласному
палаці дітей та юнацтва відбу�
лося урочисте закриття тре�
тього (заключного) туру конкурсу
«Учитель року�2016» у номінації
«Історія».

Переможцем стала Олена Вік�
торівна Бурлака, вчителька Горо�
дищенського економічного ліцею
Городищенської районної ради
Черкаської області, яка отримала
диплом «Учитель року�2016».

Організатори конкурсу від�
значили найкращих вчителів
історії з цілої України. Серед
інших, диплом отримала Ольга
Стефанівна Ланіца, вчителька
Івано�Франківського фізико�
технічного ліцею�інтернату.

У конкурсі «Великодня ком�
позиція» були представлені
великодні кошики, деревця,
віночки, композиції з текстилю,
соломоплетіння, пап’є�маше,
художнього розпису та поєд�
нання різних технік.

У конкурсі «Писанковий роз�
пис» діти виконували писанко�
вий розпис із різноманітними
композиціями та кольоровими
поєднаннями.

Організатори привертають
увагу дітей до збереження та
вивчення традицій писанкар�
ства. Цьогорічний Великдень
став для учасників конкурсу
особливим, адже вперше вони
змогли розписати окраси Вели�
коднього кошика.

Переможці конкурсу змага�
тимуться 7 травня на обласному
етапі конкурсу в Коломиї.

«Це чудова новина для місце�
вих жителів та гостей нашого
села напередодні Великодня,
травневих свят і загалом літнього
сезону. Маємо надію, що неза�
баром Міністерство інфраструк�
тури України та ПАТ «Укрзаліз�
ниця» візьмуться і за продовження
ремонту приміщення Татарів�
ського вокзалу», – переконаний
сільський голова Олег Дзем’юк.

21 травня центральні вулиці
Івано�Франківська наповняться
музикою всіх напрямків і стилів.
Разом з містами восьми країн

У Міському центрі дитячої та
юнацької творчості відбувся пер�
ший (міський) етап обласного
свята�конкурсу «Писанка�2016».

36 учасників із загально�
освітніх та позашкільних нав�
чальних закладів, котрі вже
засвоїли техніки писанкарства,
навчилися правильно викорис�
товувати символи й наносити
кольори, продемонстрували
свою майстерність.

Благодійній їдальні «Карітасу»
в Івано�Франківську передали
близько 200 кілограмів продуктів.
Там щодня харчується 130 осіб:
самотні, інваліди, безхатьки.

Долучитися до забезпечення
їх гарячими обідами радо зго�
лосилися діти, які відвідують
Школу добрих справ.

Уже декілька днів у Татарові
зупиняються пасажирські потяги
«Київ–Рахів» та «Рахів–Київ».

«Укрзалізниця» відреаґувала
на звернення народного депу�
тата від цього округу Юрія Дере�
в’янка та звернення Татарів�
ської сільської ради.

Так багато забав
У центрі Івано�Франківська

3 травня виступали найкращі
фольклорні колективи та вихо�
ванців естичних шкіл міста.

Цього дня на Вічевому май�
дані відбувся фестиваль духов�
ної пісні «Великодні дзвони»,
а на майдані Шептицького – тра�
диційні великодні гаївки.

А перед тим, 1–2 травня,
гаївки водили біля церков при�
міських сіл.

У школах міста проходять
різноманітні заходи, наприклад,
«Тиждень віднови духу», май�
стер�класи з виготовлення
писанок, великодня акція «Ко�
тилася писаночка вулицями
міста».

Перед Великоднем на стаді�
оні «Юність» відбулися святочні
легкоатлетичні змагання для
дітей.

Зростаєм чи падаєм?..
Мінімальна зарплата і прожит�

ковий мінімум в Україні з 1 трав�
ня збільшилися на 5 відсотків –
з 1378 гривень до 1450 гривень,
як було передбачено в законі про
держбюджет на 2016 рік.

Загалом соціальні стандарти
зросли на 6 відсотків. Так, міні�
мальна зарплата склала 1450 грн.,
а мінімальна пенсія – 1130 грн.

З 1 травня прожитковий міні�
мум у залежності від категорії
населення становить: для дітей
віком до 6 років – 1228 грн.,
для дітей віком від 6 до 18 років
– 1531 грн., для осіб, які втратили
працездатність, – 1130 грн.,
для працездатного населення –
1450 грн.

Наступне підвищення очіку�
ється з 1 грудня 2016 року – на
10 відсотків.

3 травня – 125 років народ�
ження Костя Воєвідки (1891–
1944), лікаря, громадсько�
політичного діяча, члена Україн�
ського лікарського товариства,
засновника і голови його філії
у Станіславі.

Дата

Титанові духу і дії
У Музеї мистецтв Прикар�

паття відкрилась виставка, при�
урочена Іванові Франку. Сту�
денти�іноземці з ІФНТУНГ читали
його вірші українською, а діти із
ЗОШ № 3 – польською. До екс�
позиції увійшли близько двох
десятків гравюр та картин.

«Він завжди на крок попе�
реду нас усіх. Коли ми говоримо,
що місто має змінити назву, то
я дивуюся таким людям. Іван
Франко – це велетень духу,
стержень української держав�
ності», – зазначали промовці.

Голова правління Івано�
Франківської обласної органі�
зації Національної спілки худож�
ників України Микола Якимечко
подякував працівникам музею
і наголосив на важливості такої
виставки.

«Ми маємо збагнути, що це
людина, яка стала однією із
символів українського народу.
Для кожного з нас він має бути
прикладом...»

Працівниця музею Тетяна
Маник наголосила, що Франко
прославив український народ
у світовій культурі.

«Варто пам’ятати, що Фран�
ко належить не тільки україн�
ській культурі. Завдяки йому
наш народ став відомий світовій
культурі», – наголосили студенти�
іноземці.

А ціни ростуть...

Кабінет міністрів встановив із
1 травня єдину ціну на газ для на�
селення. Це призведе до підви�
щення вартості опалення та гаря�
чої води майже на 80 відсотків.

Відтак, кінцева ціна на паливо
з 1 травня 2016 року становитиме
6879 грн. за тисячу кубометрів.

Крім того, відповідно до рі�
шення Національної комісії, що
здійснює державне реґулювання
у сферах енерґетики та кому�
нальних послуг, з 1 травня вар�
тість електричної і теплової енер�
ґії, що виробляються АЕС, зрос�
ла майже на 8 відсотків.

Таким чином, нові тарифи на
електричну і теплову енерґії, що
виробляється АЕС, було підви�
щено на 7,8 відсотка до 45,42 коп.
за кВт�год (з 1 січня цей тариф до�
рівнював 41,9 коп. за кВт�год).

Глава Уряду Володимир Гройс�
ман зазначив, що «таке рішення
є непростим і викличе широкі дис�
кусії у суспільстві, але воно доз�
волить скасувати всі існуючі рані�
ше схеми, які дозволяли зароб�
ляти на різниці в ціні на паливо».
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ПОСТАТІ

З КОГОРТИ БОРЦІВ

НАШОГО РОДУ

...Зенон Кирилович:батько. Зенон
Кирилович:син. Не знайдете їхніх
прізвищ в українському мартиролозі
серед відомих історичних постатей,
на поруйнованих скрижалях нашої
народної минувшини. Хоч у житті, як
їм було написано Богом, вони про:
йшли тяжкі випробування і доклали
чимало зусиль та праці задля загаль:
ного добра. Тож ця святопечальна
розповідь про батька й сина Кирило:
вичів – із далекого, замуленого забут:
тям колодязя часу...

ÊÈÐÈËÎÂÈ×²
* * *
...Зенон Кирилович�молодший після

закінчення Коломийської гімназії навчався
на правничому факультеті Чернівець�
кого університету. Був у вирі студентсь�
кого життя: два роки очолював філію то�
вариства «Січ». Та Перша світова війна
перервала його науку. Він – хорунжий
Леґіону УСС. Його, як і все галицьке
стрілецтво, хвилювало одвічне болюче
питання – доля України, її визволення
з�під ярма російського царату. В одному
з бойовищ Зенон Кирилович був поране�
ний. Лікувався у військовому шпиталі
Відня. А далі непогасний вогонь віри
у святу справу, що випала на долю січо�
вого стрілецтва, скеровує хорунжого
Зенона Кириловича знову на австрійсько�
російський фронт.

У хаосі бою потрапляє до російського
полону. Їх, полонених галичан, запрото�
рюють у далекий загумінок Російської
імперії – генерал�губернаторство під
назвою Туркестан, центральноазійський
край у сточищі Аральського моря�озера,
озера Балхаш і Тарімського басейну,
населений багато-племінними тюрксь�
кими народами. Як не дивно, із пів�
мільйонного європейського населення
Середньої Азії на той час половина при�
падала на українську людність. Вона
заселяла купно частину Сирдар’їнських
теренів, всю Семиріченську і східну час�
тини Ферганської області. Якраз на цій
території виник так званий Сірий Клин,
заселений українськими переселен�
цями із Харківської, Катеринославської,
Полтавської, Київської, Подільської гу�
берній. Переселенство українців – одна
із трагічних сторінок історії України.

Під час Першої світової війни до Тур�
кестану було запроторено десятки
тисяч воєнних бранців – галицьких укра�
їнців. Переважно розмішувалися у так
званому Троїцькому таборі й навколишніх
місцях. Виснажені війною, вони не могли
звикнути до гарячого клімату й гинули
серед пісків від малярії, дизентерії та
інших хвороб. Серед бранців�галичан тут
перебували, зокрема, стрілецькі стар�
шини Осип Букшований, внук Маркі�
яна Шашкевича – Богуслав Шашкевич,
хорунжі Олена Степанівна, В. Омельчук,
І. Опоків, Дмитро Левицький, Зенон
Кирилович та інші галицькі засланці. Їх
вразила політична й культурна інертність
туркестанських українців. Тож не дивно,
що туркестанський «хохол» проспав
«весну» революції. Активність же в гро�
мадсько�політичному й культурному
житті проявили галичани�засланці,
полонені таборів. Зокрема, в Ташкенті,
де галичан місцеві українці «брали на по�
руки», допомогли їм зладнати статут
«Просвіти» й організаційно заходилися
налагоджувати національно�культурний
рух туркестанських українців. Галичани
скликали загальне зібрання українських
товариств, де заснували «Туркестанську
українську громаду в Ташкенті», яка за�
ходилась піднімати свідомість українців
Туркестану. Невдовзі товариства�філії
постали в інших містах краю – Самар�
канді, Чимкенті, Асхабаді, Андишоні...

З наростанням революційних подій
у краї зродилася ідея 1�го Всетуркес�
танського українського з’їзду: сформу�
валася українська течія з яскраво вира�
женим політичним характером з універ�
салами Центральної Ради. На початку
1918 р. відбувся з’їзд, Почесним голо�
вою якого було обрано галичанина д�ра
Дмитра Левицького...

(Продовження. Поч. у № 17)

(Далі буде)
Володимир МОРОЗЮК, член НСПУ

Іван Франко – велет українського духу.
Разом із Тарасом Шевченком стоять на
найвищій сходинці в думах, дусі, серцях
українців. Це проводирі нації. З відзна�
ченням 100�річчя відходу Івана Франка
у вічність Всесвітня рада миру в Сток�
гольмі записала: «Проґресивне людство
складає врочисту шану невтомному бор�
цеві за найвищі ідеали – за мир, свободу
і щастя народів, за волю і щастя кожної
людини – трудівника». Творчий шлях
Івана Франка був непростий: він від
окремих ідей соціалізму в молодості
прийшов до стійкого націоналізму – «Під
України єднаймось прапор». Це бачимо
у вірші�пісні «Не пора» (муз. Д. Січин�
ського). На першому місці у Франка була
гаряча любов до України.

«Скрізь і завжди у мене була одна про�
відна думка – служити інтересам мого
рідного народу й загальнолюдським
поступовим гуманним ідеям. Тим двом
провідним зорям я, здається, не споне�
вірився до кінця мого життя», – так поет
писав 1914 р. у передмові до збірки
«Із літ моєї юності».

У Івана Франка бачимо на всьому
життєвому шляху незгасаючу глибинну
любов до України, до українців. «У століт�
тях нагніту – народ наш рятувала любов
до рідних нив. Не раз дітей його тьма�
тьменна погибала, та все він пережив.
Поет збагачував золоті думки Шевченка.
Він наснажував вірою всіх (близьких
і далеких) у незламності нашого народу,
творив поезії, які ставали піснями, й укра�
їнці використовували їх як гострі мечі
в боротьбі за волю. Двадцятирічний
Франко, ув’язнений у Коломийській
тюрмі, вибухнув спопеляючим вогнем
у вірші «Гімн». Пізніше незламні крила
віршеві дала музика Миколи Лисенка.

Вічний революціонер
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю, –
Він живе, він не ще вмер.
Ще у кінці XIX – на початку XX ст., коли

деякі пани і підпанки, вихідці з Галичини,
служили окупаційним режимам і своєю
політичною сліпотою і тупою заздрістю
ображали великого співця, він у відповідь
писав: «Любімося всі разом, бо кругом
злі люди. Коли серед нас любові не буде,
то чужі нас певно не будуть любити».

Ï²Ä ÓÊÐÀ¯ÍÈ ªÄÍÀÉÌÎÑÜ ÏÐÀÏÎÐ!
Чи цей заклик�прохання втратив зна�

чення у наші дні? Йдучи шляхом Тараса
Шевченка Іван Фіранко закликає українців:
«Не ридать, а здобувати хоч синам, як не
собі, кращу долю в боротьбі».

Як Тарас Шевченко і «Кобзар» так і Іван
Франко і Каменяр стали нероздільними
образами.

У щоденному житті Іван Франко був
добрим співаком і знавцем народної
пісні. Тексти пісень від нього записував
Михайло Павлик, мелодії – Микола
Лисенко, частину пісень із його голосу
перейняла Леся Українка, коли вони
відпочивали у Буркуті. Як фольклорист
він мав записаних понад 400 пісень і
1800 коломийок. Любов до пісні в нього
зародила матір Марія Кульчицька, мила
на вроду, за походженням шляхтянка.

Читаючи поетичні твори Івана Франка
бачимо прекрасні образи величної, спов�
неної сил природи, ліричний дух склад�
них і глибоких переживань і картин
життя українців, роздуми і мрії поета про
кращу долю. Наприклад, збірка «Зів’яле
листя» (1836) вважається одним із шедев�
рів світової поезії. Іван Франко – автор
багатьох поем, зокрема філософського
характеру «Мойсей», «Смерть Каїна»,
історичного «Іван Вишенський», «На Свято�
юрській горі», побутового «Наймит»,
«Панські жарти» та інших.

В поемі «Мойсей» читаємо:
…Прийде час, і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольних колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,
Прокотиш Чорним морем гомін волі
І глянеш як хазяїн домовитий
По своїй хаті і по своїм полі...
Чималий внесок зробив Іван Франко у

розвиток історичного жанру української
прози. Героїчно�повчальна повість «За�
хар Беркут» написана на основі пере�
казів про боротьбу українського народу
проти монголів. Тут автор висловив думку,
що ми живемо в досвітках нової доби.
І сьогодні ми в досвітках нової доби.

Ціла серія художніх творів І. Франка
про дітей і для дітей – «Малий Мирон»,
«Олівець», «Грицева шкільна наука»,
«Отець гуморист» та інші.

Це твори знавця дитячої психології
та знаючого педагога. Недаром писав:
«Учителем стоїть школа».

І. Франко як драматург написав п’єси
«Украдене щастя», «Сон князя Святосла�
ва», «Учитель», «Рябина». Драма «Украде�
не щастя» належить до найкращих драма�
тичних творів в українській літературі.

Твори з описом робітничого життя –
це збірка оповідань «Борислав», повість
«Борислав сміється».

Як знавець багатьох мов Іван Франко
займався перекладацькою роботою.
Переклав сотні творів: «Слово о полку
Ігоревім», твори Гете, Шіллера, Шекспіра,
Міцкевича, Гейне, Данте, Байрона та
інших авторів. Твори Тараса Шевченка
переклав на німецьку мову.

Винятково корисними і до сьогодні є
його роздуми�статті з літературознавства:
«Література, її завдання і найважніші ціхи»,
«Із секретів поетичної творчості», «Теорія
і розвій історії літератури» та інші.

Іван Франко – письменник�науковець,
хотів присвятити своє життя науці. Він
залишив багато наукових праць з літе�
ратури, фольклору, історії, економіки.
Належав до найбільш плідних науковців
світу в галузі літератури.

І на сьогодні Іван Франко, як і Тарас
Шевченко, є наш розум, наш дух, наш
прапор.

Як писав Олесь Гончар, це два крила, які
винесли нас, українців у світову культуру.

Богдан СУШЕВСЬКИЙ, просвітянин

Переглядаючи домашній архів, на�
трапив на спогади Григорія Дейдея про
часи визвольних змагань 40–50�их років
ХХ століття у с. Сілець, що на Тисме�
ниччині. Він (псевдо – Токар) свого часу
входив до складу Тисменицького рай�
проводу ОУН, де керував «Юнацтвом».
Згадував, що ходив на нічні зібрання аж
до Вільшаниці. Керівником пропаґанди
того проводу був також уродженець
Сільця Гаврило Петровський (псевдо –
Сербин). «А ще був, – згадує автор, –
Головко з Чернієва».

Спочатку я думав, що це теж псевдо,
аж поки у Музеї визвольних змагань в
Івано�Франківську на одному зі стендів
не побачив світлину вродливого чоло�
віка з підписом «Головко Петро, повіто�
вий провідник, с. Черніїв». В історії села
Черніїв «На Чорній Бистриці село» (Івано�
Франківськ, 1993), автором якої є Василь
Харитон, інформації про П. Головка
відшукати не вдалося. А недавно мені до
рук потрапила книжка Василя Завацького
«Миле серцю Милування. Частина І»
(Івано�Франківськ: Сімик, 2014). Там
подана детальна інформація про цього
відомого у свій час громадського діяча.
Гадаю, настав час і ширшому загалу
ознайомитися з його біографією.

Петро Головко народився 16 липня
1919 року в селі Черніїв. Батько – Іван
Головко, мати – Анна (дівоче прізвище
Гавриляк). У сім’ї був першою дити�
ною, мав дві молодші сестри – Марію
(1921 р. н.) і Софію (1925 р. н.). 1926 року
пішов у перший клас, а 1933�го закін�
чив семирічну школу в селі. Через рік
вступив до Станіславської гімназії, яку
закінчив 1938 року.

Після цього два роки вчителював
у селах Липівка, Камінне та Милування
(1939–1941). Був активним членом ОУН.
Спочатку працював повітовим провідни�
ком у Богородчанах. А 1941 року став
обласним пропаґандистом ОУН. У ве�
ресні цього ж року був заарештований
німцями. Сидів у тюрмі в Кракові. 1 липня
1942 року вийшов з тюрми, та німці

ÁÓÂ ÙÅ ÃÎËÎÂÊÎ Ç ×ÅÐÍ²ªÂÀ
забрали його до Німеччини на роботу.
Там пробув до серпня 1943 року.

 Повернувшись додому, відразу пішов
у Чорний ліс, де вже діяли загони УПА.
У загоні був старшиною (мав псевдо
Аскольд). У травні 1944 року одружився
з Марією Турбак із села Войнилів.
У лютому 1945 року в них народилася
донька, яка через день померла. Що
було далі з Петром Головком, родині
не відомо. У Милуванні його знають під
псевдом Остап.

Ось що розповіла про життя П. І. Го�
ловка його рідна сестра Марія. «Коли
мій брат закінчив гімназію у Станіславі,
мав намір вступити в духовну семіна�
рію, але життя розпорядилось інакше.
В 1939 році Галичина була приєднана
до Радянського Союзу, і братові не су�
дилося стати священиком. Він пішов
працювати вчителем до Милування, та
не надовго.

30 червня 1941 року було проголо�
шено відновлення Української держави,
всюди на будинках порозвішувано синьо�
жовті прапори. Мій брат пішов до Тлу�
мача обласним пропаґандистом. Якось
ми отримали з Тлумача лист. У ньому
брат просив приїхати на освячення
могили січовим стрільцям. Ми з мамою
та чоловіком приїхали до Тлумача. Там,
на могилі, була велика відправа, де мій
брат виголосив промову. Коли зійшов
з могили, до нього підійшли два німецькі
офіцери й привіталися. Через тиждень
його заарештували.

Це сталося на початку вересня 1941
року, а в лютому 1942 року прийшов лист
із Краківської тюрми. Більше ми про
нього не чули. 16 липня мені повідоми�
ли, що зі мною хтось замовив телефонні
переговори з Кракова. Я пішла на пошту.
У телефонну слухавку мій брат кричав
і плакав: «Марійко, 1 липня я вдруге
народився на світ – мене випустили
з тюрми, але додому не пускають,
бо беруть на роботу до Німеччини,
головне, що я на волі». Петро пробув
у Німеччині рік. У листах він просив,

щоб я дала телеграму, що мама тяжко
хворі, бо він дуже хоче додому. Я так і
зробила, і він приїхав. Побув удома кілька
днів і пішов у Чорний ліс, де вже діяли
відділи УПА. Він став старшиною (облас�
ним референтом пропаґанди Станіслав�
щини, як подають документи – І. Д.)

 У травні 1944 року до нас прийшла
дівчина з Войнилова і запросила нас із
мамою на весілля. Мій брат одружувався
з цією дівчиною. Ми з мамою поїхали до
Войнилова. Після весілля вони обоє
пішли в ліс. У листопаді прийшли вве�
чері додому й переховувалися цілий
місяць. Але хтось повідомив ворогам, де
вони перебувають. Зробили засідку біля
хати. Петрові вдалось утекти, а його
дружину спіймали й забрали в КДБ. Там
були Петрові товариші, які здались,
і хотіли, щоб мій брат теж так зробив.
Вони до нього написали лист, дали дру�
жині й вночі її привезли додому. На дру�
гий день Петро з’явився додому і про�
читав лист. Він сказав: «Мій товариш так
зробив, але я зрадником не буду. Я дру�
гих учив: «Упадь, але не зрадь».

 І вони знову пішли далеко від дому,
а його дружина вже була вагітна. Це було
в грудні. А в лютому він прийшов додому
вночі й повідомив, що в нього народи�
лася донька, яку вони назвали Рости�
славою. Однак наступного дня вона
померла, бо вони мусили втікати з того
місця на інше. Тоді ми його бачили вос�
таннє. Остання звістка від Петра була
з�під румунського кордону».

Не виключено, що він хотів перепра�
витися за кордон. Однак із переходом
не склалось, а тому він повернувся
назад у підпілля. За інформацією праців�
ників Івано�Франківського музею виз�
вольних змагань, він загинув біля села
Кричка Богородчанського району. Коли
саме це сталося, не відомо. Однак дуже
сподіваємось, що наступні дослідники
вже на підставі нових архівних даних
глибше дослідять сторінки його життя
і боротьби.

Іван ДРАБЧУК,
співробітник Національного заповідника

«Давній Галич»
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ПАМ’ЯТЬ

ДЕБАТИ

ЗУСТРІЧІ

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÈÍÀ
ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

ÒÐÀÂÅÍÜ
1 ТРАВНЯ
Воскресіння Христове.
190 років народження Юліана Куїлов:

ського:Саса (1826–1900), церковного
діяча, греко�католицького єпископа Стани�
славівського у 1891–1898 роках.

125 років народження Софії Галєчко
(1891–1918), громадсько�політичної
діячки, хорунжої УСС (загинула у с. Па�
січна Надвірнянського району).

5 ТРАВНЯ
180 років народження Сидора Во:

робкевича (1836–1903), письменника,
композитора, педагога, громадського
і церковного діяча, побував на руїнах
Манявського скиту і присвятив одно�
йменний вірш цій події.

7 ТРАВНЯ
День Івано:Франківська.
8 ТРАВНЯ
День Матері (2�га неділя травня).
76:та річниця відкриття Івано�Франків�

ської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. І. Франка.

9 ТРАВНЯ
День Перемоги.
145 років народження Володимира

Гнатюка (1871–1926), українського фольк�
лориста й етнографа, автора майже
30�ти томів фольклорно�етнографічного
матеріалу, зокрема й зібраного на При�
карпатті.

10 ТРАВНЯ
55 років народження Івана Мал:

ковича, поета, редактора київського
дитячого видавництва «Абабагаламага»,
уродженця с. Нижній Березів Косівського
району.

14 ТРАВНЯ
145 років народження Василя Сте:

фаника (1871–1936), видатного українсь�
кого письменника�новеліста, громадсько�
політичного діяча, уродженця с. Русів
Снятинського району.

15 ТРАВНЯ
День пам’яті жертв політичних ре�

пресій.
17 ТРАВНЯ
120 років народження Дмитра

Паліїва (1896–1944), видатного політич�
ного і військового діяча, журналіста,
одного з організаторів дивізії «Галичина»,
уродженця с. Перевозець Калуського
району.

65 років народження Богдана
Рокетського (1951–2005), журналіста,
письменника, кореспондента Тисме�
ницької газети «Вперед» (1979–1983),
шеф�редактора газети «За неза�
лежність» (з 1990), автора книжок «Про�
фесор – син Рая», «Остання битва, або
Я НІХТО». Літературний псевдонім –
Дан Боривітер.

18 ТРАВНЯ
Міжнародний день музеїв.
20 ТРАВНЯ
55 років встановлення Республі�

канської премії імені Тараса Шевченка,
нині – Національної премії України імені
Тараса Шевченка.

21 ТРАВНЯ
85 років народження Любові Кіліченко

(1931–1994), літературознавця, викла�
дачки, завідувачки кафедри української
літератури Івано�Франківського педаго�
гічного інституту ім. В. Стефаника (нині
– Прикарпатський національний універ�
ситет).

23 ТРАВНЯ
День Героїв.
55 років народження Євгена Бара:

на, літературознавця, кандидата філо�
логічних наук, члена Національної спілки
письменників України, доцента Прикар�
патського національного університету
імені Василя Стефаника, автора низки
літературно�критичних есеїв про сучас�
ний літературний процес в Україні, голови
Івано�Франківської обласної організації
НСПУ.

24 ТРАВНЯ
День слов’янської писемності

і культури.
28 ТРАВНЯ
День працівників видавництв, полігра�

фії і книгорозповсюдження (остання
субота травня).

ДОБРА ПОРАДА

8 ÐÅ×ÅÉ, ÏÐÎ ßÊ² ÂÀÐÒÎ ÏÀÌ’ßÒÀÒÈ, ÊÎËÈ ÂÑÅ ÉÄÅ ØÊÅÐÅÁÅÐÒÜ
5. КОЖНА МАЛЕНЬКА БИТВА –
      ЦЕ КРОК УПЕРЕД
Якщо ви хочете спробувати, – йдіть до

кінця. Інакше в старті немає жодного
сенсу. Це може означати втрату стабіль�
ності й комфорту на якийсь час. Мож�
ливо, вам доведеться не їсти те, що ви
звикли, чи не спати стільки, скільки
ви звикли, протягом багатьох тижнів
поспіль. Це може означати зміну вашої
зони комфорту. Це може означати жерт�
вування відносинами зі всім і всіма,
хто вам дорогий. Це може означати
самотність. Самотність, однак, є пода�
рунком, який багато що уможливлює.
Ви отримаєте простір, якого потребу�
єте. Все решта – тест на вашу витримку,
наскільки ви дійсно хочете досягти мети.
І якщо ви захочете цього, ви зробите це,
незважаючи на стрес, невдачі й розбіж�
ності. І з кожним кроком ви почуватиме�
теся краще, ніж можете уявити. Ви зро�
зумієте, що боротьба – не перепона на
шляху, це – шлях.

6. НЕҐАТИВНА РЕАКЦІЯ ЛЮДЕЙ –
     ЦЕ НЕ ВАША ПРОБЛЕМА
Налаштовуйтесь на позитив, навіть

якщо вас оточує неґатив. Коли інші люди
будуть говорити про вас погано, будьте

надалі собою. Ніколи не дозволяйте роз�
мовам змінювати вас. Ви не повинні
приймати все занадто близько до серця,
навіть якщо це здається особистим. Не
думайте, що люди роблять щось заради
вас. Вони роблять щось заради себе.
Перш за все, ніколи не змінюйтесь для
того, щоби справити враження на когось,
хто говорить, що ви не достатньо кра�
сиві. Змінюйтеся, якщо це робить вас
кращими й веде до яскравішого майбут�
нього. Люди будуть говорити незалежно
від того, що ви робите чи як добре ви це
робите. Думайте про себе, а не про
думку інших. Якщо ви вірите у щось, не
бійтеся боротися за це. Ви можете
отримати велику силу саме через подо�
лання неможливого.

7. ТЕ, ЩО ПОВИННО СТАТИСЯ,
     СТАНЕТЬСЯ
Ви отримуєте силу, коли відмовляє�

теся від нарікання і скарг та починаєте
посміхатися й цінувати ваше життя. Є
благословення, приховане в кожній
боротьбі, з якою ви стикаєтеся, але ви
повинні бути готові відкрити серце і ро�
зум, щоб побачити його. Ви не можете
змусити речі відбуватися так, як ви цього
хочете. Ви можете тільки намагатися
робити те, що у ваших силах. У певний
момент ви повинні відпустити ситуацію

і дозволити трапитися тому, що має
трапитись. Любіть ваше життя, дові�
ряйте інтуїції, ризикуйте, втрачайте
і знаходьте щастя, навчайтеся, здобува�
ючи досвід. Це – довгий шлях. Ви повинні
перестати хвилюватися і сумніватися.
Смійтеся, насолоджуйтеся кожним
моментом свого життя. Ви можете
не знати точно, куди вам потрібно йти,
але врешті ви прибудете туди, де ви
повинні бути.

8. ПРОСТО РУХАЙТЕСЬ
Не бійтеся розсердитися. Не бійтеся

полюбити знову. Не дозволяйте тріщи�
нам у своєму серці перетворюватися
в рубці. Зрозумійте, що сила зростає
щодня. Зрозумійте, що хоробрість пре�
красна. Знайдіть у вашому серці те, що
примушує інших усміхатися. Пам’ятайте,
що ви не потребуєте багатьох людей
у своєму житті, тому не прагніть мати
більше «друзів». Будьте сильні, коли
буде важко. Пам’ятайте, що Всесвіт
завжди робить те, що є правильним.
Визнайте, що ви теж помиляєтесь
і вчіться на своїх помилках. Завжди
озирайтеся назад, дивіться, чого ви
досягли, і пишайтеся собою. Не змінюй�
теся ні для кого, якщо ви самі не хочете
цього. Робіть більше. Живіть простіше.
І ніколи не припиняйте рух.

(Закінчення. Поч. у № 17)

ЩО НА СЕРЦЕ ЛЯГЛО...

ВЕЧІРНІЙ
ІВАНО:ФРАНКІВСЬК
Вечірній Івано�Франківськ –
В ліхтарях, у вечірнім тумані,
В кольоровій рекламі увесь,
Строкатий, такий різнобарвний.

Сучасний і давній своїми будинками
Стоїть на сторожі вуличок тихих
Тих давніх, ще польських,
Та ні, ще австрійських,
Й підстрижених, дивних дерев.

Вечірній, красивий... У час загадковий
Ідеш і милуєшся ним...
Хтось поспішає з роботи додому ще,
А молодь – на вулицях, мов ті горобці.

В одному букеті красиво й зі смаком
Колись заснували його.
Дві Бистриці живлять це місто водою
Цвіте, веселиться столиця моя...

СЛОВО
Слово – мов іскра
Вогню небезпечного,
Сказане вмить
Обпече і спалити може.
А може стати
Ковтком води чистої:
В ту ж мить оздоровить –
Життя народить.

ХОЧУ БУТИ ЩАСЛИВОЮ
Чисте небо, свіже повітря...
Я оживаю, я хочу жити,
Відчувать твердість землі своєї,
Радіти всьому живому в світі.

Хай віє вітер, чи злива ллється,
Сонце яскраве в цвіті весняному...
В цю ранню весну я закохаюся –
Я маю право бути коханою.

На перешкоді ніщо не стане.
Я уже вільна, я самостійна,
Я вірю: скоро свято настане,
Царицею стану свого стану...

СТРАШНО
Не страшно, що життя минає,
А страшно, що воно одне,
Немовби в мить одну збігає
Й не повернуть його уже.

Не страшно, що безсонні ночі
Проводить мама над дитям.
Вона плекає його й хоче,
Щоби малюк щасливим став.

Не страшно зиму зустрічати –
Морози люті й заметіль.
Бо це із часом все минає,
Лише роки не повернуть.

Не страшно бачить в надвечір’ї
Місяць, що в зорях потопа,
Бо в ранішнім промінні сонця
Прийдешній день родить життя.

Не страшно, що життя збігає,
А страшно, що воно одне.
Немов та блискавка засяє –
Не повторить його уже.

Ніна Марія ВІНТОНІВ,
с. Нижнів Тлумацького р�ну

Чорнобильський вітер по душах мете,
Чорнобильський пил на роки опадає,
Годинник життя без упину іде. ...
Лиш пам’ять, лиш пам’ять усе пам’ятає...
Такими словами О. Матушек під сум�

ну мелодію пісні «Чорнобильська біда»
розпочалася лінійка пам’яті в Тлумацькій
ЗОШ І–ІІІ ст., приурочена одній із най�
трагічнших дат в історії нашого народу –
аварії на Чорнобильській АЕС.

Саме в ту ніч на 26 квітня час став уже
далеко не мирним, а бойовим і аварій�
ним. Відлік пішов на хвилини, секунди...
Аварія на атомній станції. У смертоносне
полум’я першими кинулись молоді
пожежники. Вони ступили у вируюче
полум’я пожежі, рятуючи людей, стан�
цію, не думаючи про своє життя…

Лейтенанти – хлопці непохитні,
Молоде вогненне покоління.
Ви як пам’ять у тривожнім світі,
Роду незнищенного коріння... –

зворушливо декламували школярі вірші,
присвячені учасникам ліквідації ката�
строфи.

На лінійці мав слово директор школи
В. Є. Посацький, до речі, за фахом
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фізик, у доступній формі для учнів роз�
повів, яку грізну силу має ядерна енер�
ґія, що вийшла з�під контролю, порівняв
вибухи атомної бомби в Нагасакі й
Хіросімі. Запрошені – начальник район�
ного відділу служби надзвичайних ситу�
ацій І. Дмитрів та учасник (з перших днів)
ліквідації техногенної катастрофи тлу�
маччанин Д. Далаврук подякували всім
учасникам за пам’ять про людей, яків�
рятували нам життя.

Серед ліквідаторів тієї страшної аварії
були й випускники нашої школи – І. Сло�
бодян, Г. Дземан, І. Мудло та багато
інших. Багатьох, на жаль, уже немає
серед живих.

Людей, що «із вогню у безсмертя,
смерть поправши ступили», вшанували
хвилиною мовчання й запалюванням
поминальних свіч.

...Хай над землею чисте небо буде.
Чорнобиль – попередження, набат,
Його уроків людство не забуде!..

Віра МОРИКІТ, голова первинного
осередку «Просвіти» Тлумацької ЗОШ І– III ст.,

завідувачка шкільної бібліотеки

У Коломийській міській бібліотеці
№ 3 для дітей на засідання літературної
вітальні «Джерельце» в день тридцятої
річниці чорнобильської катастрофи
горіла свічка, запалена бібліотекарем,
просвітянкою Тетяною Власій.

На зустріч із учнями четвертого класу
ЗОШ № 3 господиня вітальні запросила
учасника обслуговування ліквідаторів
у Чорнобилі Ганну Соколюк. Вона пра�
цювала кухарем, тричі побувала в зоні
у 1986 та 1987 роках.

Котилися сльози, коли Ганна Дмитрі�
вна розповіла про героїзм людей, які
віддали своє життя, приборкуючи атом�
ний реактор. Це фактично були смерт�
ники, опромінені радіацією. Їх ушану�
вали хвилиною мовчання. Діти перегор�
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нули поетичну сторінку «Під полиновою
зорею». Присутній поет Василь Рябий
прочитав вірші, видрукувані в упорядко�
ваній головою міської громадської орга�
нізації «Союз Чорнобиль України» Вікто�
ром Позніком книжці «Чорнобиль. Коло�
мийщина. Майдан. Війна. 30�ті рокови�
ни». Привернула увагу книжкова вис�
тавка «Дзвони Чорнобиля».

Школярі жваво спілкувалися з гос�
тями, особливо з Ганною Соколюк, якій
задали багато запитань. Їх цікавило, які
вона готувала страви для ліквідаторів АЕС
і чи достатня в неї пенсія. Вони вручили
гості квіти й цукерки, щоб не було поли�
нової гіркоти.

Василь ГЛІД

враження? Чи можливо у твоєму віці
по�справжньому закохатися? На всі ці
запитання намагалися відповісти органі�
затори дебатів «Гостро�соціально: про
підлітків і для підлітків», які відбулися
з учнями десятих класів ЗОШ № 3, в рам�
ках засідання молодіжного об’єднання
«Творимо милосердя разом».

Під час дискусії працівники обласної
бібліотеки для юнацтва та учасники за�
ходу разом шукали відповіді: як подолати
маленькі неприємності підліткового віку,
пережити поганий настрій, власні страхи,
невпевненість у собі, заборони батьків,
зраду подруги та багато інших питань, пов’я�
заних із формуванням особистості.

Завідувачка абонементу Наталія
Іванова презентувала книжково�ілюстра�
тивну виставку «Я неформальний
і неформатний». Н. К.
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Підлітки... Їх завжди переповнюють то
сльози, то радість, то ніжність, то бру�
тальність, то невпевненість, а то надмірні
радощі. Вони готові слухати і бунтувати,
вони безпорадні й самостійні...

Коли людина дорослішає, виникає
безліч запитань, на які не завжди щас�
тить знайти відповіді. Що робити, коли
почуваєшся самотнім, потерпаєш від
критики оточуючих чи не знаходиш спіль�
ної мови з батьками? Як справити добре


