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Найрідніші наші матусі!

Прийміть найщиріші вітання у
цей чарівний весняний день.
Мати — захист і притулок для
дитини, вона її опора і совість.
Все, що є в нас найкращого, все
від неї, від рідної неньки. Тільки
Мати віддасть всю свою мудрість
душі, тепло свого серця, своє
здоров’я. Материнська любов не
знає страху, сумнівів, розрахунків. Вона очищає нас, зігріває,
зупиняє перед безоднею. Тож
будьмо гідні материнської любові і пронесімо через усе своє
життя це ніжне і прекрасне слово
«Мама».
Низько вклоняємось Вам,

Матері, за терпіння, витримку,
дивовижну мудрість і мужність, з
якими Ви, долаючи нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних
і близьких, для нашої країни.
Тож здоров’я Вам, тепла і
благополуччя. Хай під променями травневого сонця розтануть
усі ваші негаразди! Хай Пречиста Мати Вас оберігає, Ангел Господній на крилах тримає, а Ісус
Христос здоров’я посилає!

Шановні передплатники!

Наш часопис розпочинає передплату
на ІІ півріччя 2017 року. На сторінках «СВ»
Ви знайдете 100% місцевої інформації, цікаві розмови з відомими людьми краю, з
тими від кого залежить наше з вами життя,
а також зі звичайними жителями міста, дізнаємось як живеться на кожній із вуличок
Снятина. З окремих рубрик Ви дізнаєтесь
про життя наших шкіл, медичні, спортивні,
літературні та культурні новини краю. На
сторінках часопису Ви маєте змогу привітати своїх дітей, батьків, родичів, друзів з
днем народження чи днем ангела, висловити подяку чи співчуття. Тож запрошуємо
Вас до щирого спілкування на сторінках
«Снятинської вежі». Ми завжди раді Вам!
Вартість передплати (без врахування
поштових послуг):
один місяць – 10 грн.
квартал – 30 грн.
півроку – 60 грн.

З повагою виконавчий
комітет Снятинської
міської ради

Дорогі учні та вчителі
Снятинської ЗОШ №1 ім.
Василя Стефаника!

14 травня вся українська спільнота відзначає
146 річницю з дня народження нашого славного
письменника-новеліста Василя Стефаника. Цей
день в календарі повинен стати для всіх вас символічною датою, адже ви учитесь та працюєте у
школі, яка носить ім’я письменника світової слави,
чим і прославляєте ім’я нашого земляка. Тож у цей
весняний день хочемо побажати учням – успішного
навчання, випускникам – гідно закінчити навчальний рік та вступити у вищі навчальні заклади, вчителям – плідної праці на педагогічній ниві, а всім
разом міцного здоров’я, щастя та віри у майбутнє.
Не забуваймо невмирущих Стефаникових слів,
бережімо та вшановуймо пам’ять «володаря дум
селянських»!

Відновлює свою роботу банк одягу
«Добра справа», яким можуть скористатися сім’ї з дітьми, багатодітні родини, сім’ї з
дітьми – інвалідами, молодь, які перебувають в складних життєвих обставинах. Знаходиться він в м. Снятин по вул. Шевченка,
біля входу на міське кладовище.
Вас чекають з 10 год. до 14 год. щоденно, крім вихідних.
Усі речі можна взяти безкоштовно. Тут
з вдячністю приймають уживаний одяг та
віддають його потребуючим.
Запрошуємо підтримати «Добру справу» через щирий почин допомоги потребуючим.
Виконком міської ради

Нелегке наше сьогодення не може
заступити радості приходу весни, а разом з нею і Дня пам’яті та примирення
та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день залишиться
для нас завжди затьмареним гіркотою
втрат і осяяний сонцем перемоги. Його
наближували, як могли, люди, котрим
було дуже нелегко в ті воєнні літа і
яким найважче сьогодні.
Мільйони людей забрала Друга
світова війна. Це важко усвідомити,

ОГОЛОШЕННЯ
Згідно протоколу міського організаційного комітету з питання будівництва
пам’ятника «Героям Небесної Сотні» було
визначено пункти щодо завдання на проектування.
Для учасників відкритого конкурсу долучаємо цифрові матеріали, а саме: викопіювання з генерального плану міста
Снятина М 1:500, фотофіксацію існуючого
стану ділянки та копії завдання на проектування.
Всіх бажаючих надати свої пропозиції
просимо звертатися до секретаря Снятинської міської ради Марії Орищук за
адресою м. Снятин, вул. Т. Шевченка, 70.
Проекти будівництва пам’ятника «Героям
Небесної Сотні» та пропозиції приймаються до 1 червня поточного року. Переможцю
передбачена фінансова винагорода у розмірі 1 000 грн.
Спорудження пам’ятника регламентовано наказом державного комітету України
з будівництва та архітектури.

ПРОТЕЗ
Якось сухо і тривожно
Він поскрипує усе.
Чорні згадки день цей кожний
Про журу війни несе.
Будьте ж прокляті, хто мріє
Про війни кривавий вир,
Хто німі протези сіє,
Кому очі коле мир.
Мирослав ПОПАДЮК

ПОДВИГ ПРЕДКІВ
НЕ ЗАБУТИ

Передплатний індекс: 61703.
Ваша «Снятинська вежа»

З циклу поезій
«Війна і мир»

важко осягнути. Смерть однієї людини
– це трагедія. А коли гинули мільйони...
Загиблим не болить. У живих продовжують кровоточити рани: у ветеранів,
які втратили своїх друзів-однополчан,
рідних і близьких, душі, які простріляні
похоронками, у рано посивілих дітей
війни, які не побачили своїх батьків і
пережили пекло фашистської та комуністичної окупації.
Подвиги полеглих, їхня стійкість і

мужність увічнені у бронзі та граніті
пам'ятників, у мармурі обелісків і меморіалів, у назвах вулиць і площ, у творах літератури і мистецтва. Здійсненні
ними ратні діла – наша невмируща гордість і слава українського народу.
Тож 8 травня, у День пам’яті та
примирення, духовенство міста, представники міської та районної влади,
учасники Другої світової війни, члени
Братства ОУН–УПА, учасники антитерористичної операції на Сході України,
воїни-інтернаціоналісти, учні снятинських
шкіл, студенти та громадскість міста прийшли до пам’ятника
Невідомому солдату,
щоб віддати шану всім
тим, хто загинув у Другій світовій війні, тим,
хто за нашу незалежність віддав своє життя.
Мітинг-реквієм розпочався з панахиди
по загиблих, яку відправили
митрофорний протоієрей, декан
Снятинський УПЦ КП
Михайло Марусяк, митрофорний протоієрей,
декан
Снятинський
УГКЦ Теодор Оробець, протоієрей Микола Марусяк та отець УГКЦ Михайло
Луканюк. Далі до пам’ятника Невідомому солдату поставили вінки та квіти
представники влади, молоді та громадськості.
Зі словами вдячності до ветеранів та усіх присутніх звернулись голова райдержадміністрації Богдан Свіщовський, голова районної ради Іван
Угрин, міський голова Анатолій Шумко,

голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів у Снятинському районі Василь
Шиян. Своїми спогадами ділився один
із небагатьох ветеранів Другої світової
війни, активіст-просвітянин Роман Касіян. Виступили учениця Ганьківської
школи Тетяна Кіпещук та учениця Снятинської гімназії Юліанна Макотяк. Усі
вони подякували ветеранам за їх мужність і подвиг, та побажали злагоди у
сім’ї та в суспільстві, взаєморозуміння
між народами, щасливого сьогодення
та мирного неба над головою!
Після завершення мітингу-реквієму
представниками влади було покладено квіти до підніжжя пам’ятного знаку «Борцям за волю та незалежність
України». Опісля, секретар міської
ради Марія Орищук та заступник міського голови Василь Анатійчук вшанували пам'ять загиблих у воєнні роки
поставивши вінок біля обеліску на
братській могилі жителів Снятинщини,

розстріляних у 1942 році німецькими
окупантами в селі Потічок.
… На меморіалі Вічної Слави завжди панує скорботно урочиста тиша.
Полум’я вічного вогнища, вічна пам'ять
про синів і дочок, які не повернулися
з поля бою. Пожертвували своїм життям заради життя на землі. Меморіали,
обеліски, квіти на могилах загиблих...
Це потрібно не мертвим, це потрібно,
живим, щоб не зачерствіли, наші душі,
щоб у них завжди горів незримий вогонь вдячності предкам.
Ольга СЛОБОДЯН
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ГУРТУВАТИСЯ, АНА ЛІЗУВАТИ ТА БУТИ СВІДОМИМИ

Про депутатські будні і не тільки, спілкуємось з головою фракції
«Батьківщина» у міській раді Світланою Варварук.
– Світлано Петрівно, як виникло
у вас бажання балотуватися у депутати міської ради?
– Я не планувала бути політиком.
Пропозицію йти у депутати мені зробив
міський голова Анатолій Шумко. Я довго вагалася, адже знала, що це відповідальна, і досить часто невдячна справа.
Зараз я депутат міської ради уже другу
каденцію. Під час перших виборів хвилювалася, адже по нашому округу було
аж 11 кандидатів. Коли мене обрали
вдруге депутатом, значить люди задоволені моєю роботою . Намагаюся перейматися проблемами простих людей.
А ще мені імпонує ідеологія «Батьківщини» та її лідера Юлії Тимошенко. Ця
політична сила не піариться очорнюючи
других, а робить конкретні справи для
людей. Шкода, що не всі це усвідомлюють. Певно наша проблема у тому, що
люди не вміють, чи не хочуть аналізувати. Ми не повинні забувати про ту велику допомогу, яку надала Снятину «Батьківщина» під час повені 2008 року.
– Що вам вдалося зробити для
округу?
– Почну з того, що до вулиці Кулачинської (окрім неї, до округу ще входять

вул. Листопадова та Букова) раніше у
влади ніколи «не доходили руки». Завжди чепурили тільки центральну частину міста. Тому
дуже
добре,
що мером обрали Анатолія
Шумка, який є
справжнім газдою усього нашого мальовничого райцентру.
Зараз, завдяки
моїй наполегливості та сприяння міської влади, ми маємо
вуличне освітлення, у добротному стані
центральна
траса, програвійовані вулички, прокладені
водовідвідні
системи, на місці колишнього
смітника – дитячий майданчик…
Окрім
того я дбаю
про чистоту нашого округу, організовую
суботники, разом з однодумцями допо-

КОСИ, КОСО, ПОКИ РОСИ
Травень – це останній місяць весни. Він отримав свою назву не випадково,
адже саме у цьому місяці буяють трави. Тому побільшало роботи в працівників
комунального підприємства «Покуття-Комунальник». Саме тому, цими днями
працівники комунальної служби прокошували трави в центрі міста.
Звертаємося до всіх керівників підприємств та організацій, суб'єктів
господарської діяльності різних форм власності, власників приватних
домоволодінь з проханням забезпечити своєчасне скошування трави та
бур'янів на прилеглих та закріплених територіях.
Загальними зусиллями забезпечимо належний санітарний стан та естетичний вигляд нашого рідного міста!

Враховуючи багаторічну експлуатацію тротуару по вулиці Шевченка, біля
міського кладовища, працівниками підрядної організації, згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Снятин на 2016–2020 роки,
розпочато роботи по облаштуванню тротуарної плитки.

У місті Снятин продовжуються роботи з ремонту дороги державного значення Н-10. Станом на сьогоднішній день працівниками дорожньої служби розпочато укладання другого шару асфальтного покриття в центральній частині
міста.

магаю онкохворим. Піклуюся про духовне та культурне збагачення громади,
організовую активне проведення дозвілля. З моєї
ініціативи проводимо козацькі змагання. Це
дійство
вперше провели під
час святкування
555-річчя
Кулачина. Тепер
кожного року це
є родинне свято.
– З якими
проблемами
звертаються
до вас виборці?
–
Зараз
такий
непростий час, що
у кожного є
якісь проблеми.
Багатьом
незрозумілі комунальні платежі,
нарахування
пенсій…. Деякі люди хочуть
елементарного – щоб їх вислухали.
Усім намагаюся по мірі можливостей

допомогти та розрадити. Також мені
прикро, що багато наших краян виїжджають за кордон на заробітки. Та вони
це роблять не від хорошого життя. Крім
того, я прагну згуртувати людей. Будучи вимогливою перш за все до себе,
намагаюся такою бути і до інших. Відрадно, що на вихідні люди різного віку
мають куди піти. Окрім церковного храму, настоятелем якого є о. Тарас Дмитрук, різноманітні заходи проводяться у
клубі(завклубом Ярослава Корж). А ще
молодь, люди середнього та старшого
віку мають можливість піти на стадіон
уболівати за нашу футбольну команду.
До речі, запрошую і вас, 14 травня відвідати матч районної першості між ФК
«Кулачин» та командою села Троїця.
– Окрім депутатської діяльності, чим займаєтесь?
– Я приватний підприємець вже більше двох десятків років. Часто доводиться перетинати державний кордон. Побувала у Польщі, Румунії, Франції, Іспанії.
Скрізь добре, але дома таки найкраще.
Люблю кулінарію, багато читаю. Живу
з надією у кращий день прийдешній.
Вірю, що коли ми усі будемо свідомими
та згуртованими, то всілякі негаразди
оминатимуть нас.
Спілкувався Сергій ГРУДОВИЙ.

Ц В І Т Е К А Ш ТА Н
У першій половині XX ст. перед будинком магістрату та в різних куточках міста
росли високі ялини.
Нині важко уявити собі Снятин без каштанів, які на думку фахівців, висаджені
після Другої світової війни. Саджанці тоді брали
у Снятинському плодорозсаднику, яким керував
спеціаліст з озеленення
Ю. Сайнюк.
Найбільше для озеленення міст культивують 13
із 25 видів кінського каштана. Це дерево довговічне,
має міцну кореневу систему, добре адаптується до
міського середовища, за
сприятливих умов може
жити 200–300 років. Батьківщина кінського каштана – північна Греція. Цінні
декоративні дерева, завезені звідти, стали окрасою
півдня Прибалтики, Криму
та багатьох великих міст
України: Києва, Одеси,
Дніпра, Харкова.
Вік снятинських каштанів сягає більше сімдесяти
років. Висаджені вздовж
вулиць імені Василя Стефаника, Романа
Шухевича, Василя Симоненка, вони прикрашають місто, а тіниста крона та великі
орнаментальні листки дають затінок і кисень.
У природі кінський каштан звичайний
із широкоокруглою кроною і циліндрич-

ним стовбуром може досягати висоти 25–
30 метрів. Цвіте на початку травня конусовидним білим суцвіттям із червоними
крапочками. Плоди визрівають у серпні–
вересні і містяться у м’ясистих щитинистих коробочках діаметром
до 6 см. Деревця проростають із насіння. У перший
рік вони виростають на 10
см, а через три-п'ять років
сягають 1,5–2 метрів.
У квітні минулого року
на місці засохлого каштана працівниками КП «Покуття-Комунальник»
посаджено молоде деревце
породи каштан кінський
рожевий «Бріотті», який
одержав свою назву через яскраво-рожеві пірамідальні суцвіття, що цвітуть
до кінця травня. Це один
із кращих сортів кінського
каштана, стійкій до хворіб,
довговічний і морозостійкий.
Сьогодні перехожі мають можливість милуватися чудовим деревцем,
рожеві
«свічки»
якого
складаються з безлічі квіток та надають дереву урочистий вигляд.
Сподіваємось, що це красиве струнке деревце стане символом нашого міста та
багато років буде тішити його мешканців
та наших гостей.

Руслана КІРЄЄВА

Інформує Коломийське об’єднане управління
Пенсійного фонду України
Види виплат, які збільшені у зв’язку із зміною
прожиткового мінімуму з 1 травня 2017 року

– мінімальна пенсія за віком для непрацюючих
– мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій
– мінімальна пенсійна виплата інвалідам
На роботу КП Водоканал»
ЧАЕС
потрібні:
– мінімальна пенсія шахтарям
– мінімальна пенсія військовослужбов- – Водій-тракторист на екскаватор
«Борекс»;
цям та членам їх сімей
– пенсія за особливі заслуги перед Укра- – Контролер по населенню;
– Слюсар водопроводу.
їною
Звертатись: м. Снятин,
– підвищення інвалідам війни та членам
вул. 1 Грудня, 39
їх сімей
– підвищення жертвам нацистських пе- та за телефонами: (03476) 2-51-12,
(03476) 2-51-79
реслідувань
– надбавка донорам
На роботу в КП «Покуття-Кому– державна соціальна допомога на дональник» потрібен майстер по озелегляд інвалідам війни
Коломийське об’єднане управління Пен- ненню та працівник льодового майсійного фонду України Івано-Франківської данчика. За довідками звертатись за
телефоном: (03476) 2-14-14.
області тел. у м. Снятин 2-34-01.
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Снятинська
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Без музики життя було б помилкою.
Фрідріх Ніцше

7 травня у приміщенні районного Будинку культури відбувся звітний концерт
викладачів та учнів Снятинської дитячої
музичної школи. Ось
уже більше 60 років
Снятинська
ДМШ
прививає любов діток до чарівного світу
музики. За цей період своєї діяльності
музична школа випустила в світ мистецтва велику кількість
талановитих
професійних музикантів
та артистів. І зараз
випускників
–багато
-продовжують навчаниня у вищих музичних
–закладах. Серед вимузичної
-хованців
мшколи є лауреати
-та дипломанти Міжйнародних, Всеукраїнських, обласних та
0районних конкурсів і фестивалів. У чаврівний весняний недільний день зі сце-

Л И Н Е

ни РБК лунали солов’їні пісні, звучала
сучасна та невмируща класична музика
у виконанні учнів та викладачів музичної
школи, тож кожен присутній у залі міг почути музику чи пісню до душі. У переповненому залі відчувались гордість та

хвилювання батьків за своїх дітей, які
виступали на сцені.
Своїм майстерним співом радува-

3

вежа

П І С Н Я …
ли Анастасія Зварич, Христина Жураківська, Михайло Жураківський, Марія
Шкурган, вокальний ансамбль «Покутяночка», вокальний ансамбль викладачів та хор учнів школи. Чарівні мелодії
дарували ансамблі сопілкарів, саксофоністів, бандуристів, скрипалів, квар-

Звичайно ж велика заслуга в цьому
викладачів школи, а це: Г. Т. Слизька, Н.
М. Столярська, В. В. Настюк, Р. М. Викерик, І. Ю. Манько, М. С. Гринчак, О. Д.
Дідович, С. Б. Чорнописька, Т. І. Савчук,
О. Л. Фадяш, І. М. Мошун, Г. П. Збіглі,
О. Печенюк, Г. О. Ткачук, Б. С. Чепига,

тет
викладачів,
інструментальний
ансамбль «Диксиленд», ансамбль
народних інструментів,
духовий
оркестр, дует І.
Збіглі та І. Парасківа, учень 8 класу
Т. Ткачук, учень 6
класу Т. Белцик,
учениця 8 класу
Богдана
Шумко,
ансамбль: С. Марикот (4 клас) та І.
Марикот (6 клас),
Роман Собко (5
клас), Т. Шлемко
(6 клас), Н. Томаш
(3 клас), І. Колотило (4 клас). Кожен виступ виконавців
супроводжувався гучними оплесками та
вигуками «Браво!».

І. І. Збіглі, які всі свої вміння та знання
передають молодим, талановитим виконавцям.
На завершення звітного концерту директор школи Богдан Чепига подякував
усім дітям, вчителям та батькам за хорошу підготовку та майстерне виконання музичних творів, а також подякував
депутатському корпусу міської ради за
фінансову допомогу у придбанні музичних інструментів та ремонт даху школи. Своє захоплення висловили голова
Снятинської міської ради Анатолій Шумко, секретар міської ради Марія Орищук,
радник голови районної ради Тетяна
Вовк та начальник відділу культури Богдан Юрчук, які щиро подякували учням
та вчителям школи, а також їхнім батькам, які підтримують дітей у їхніх вподобаннях, можливостях та стимулюють до
саморозвитку, прищеплюють любов до
вічного – до мистецтва.
Ольга СЛОБОДЯН

К РА К І В У Ж И Т Т І ВА С И Л Я С Т Е Ф А Н И К А

у
(на матеріялі листів Василя Стефаника до Левка Бачинського)
е
Тема Кракова, його ролі в житті і твор- Геца (1896–1971) детально відновив 1893–1896 роки. Після 1897 року лис- ник із Невестюком пізніше – невідомо,
й
йчості Василя Стефаника, вже не раз місце проживання В.Стефаника у Кра- тування припинилося. Роман Горак з принаймні, інформації про це немає ні
-піднімалася різними дослідниками: від кові з 1892 по 1897 роки. А найповніша цього приводу зауважує: „Жодного лис- в спогадах про Стефаника, ні в дослі-Федора Погребенника починаючи і Во- біографічна інформація про перебуван- та Л. Бачинського до В. Стефаника не дженні Р. Піхманця, який зосередився
ьлодимиром Полєком закінчуючи. А між ня Василя Стефаника у Кракові подана виявлено. І чи були? Чи порушувалося на взаєминах Франка і Стефаника крізь
нними можна було би ще назвати спога- в романі-есе Романа Горака „Кров на хоч раз питання Євгенії? Активне лис- призму галицького політичного радиоди Богдана Лепкого, біографічне дослі- чорній ріллі“: „Як свідчить генеральний тування обох, що припадало на 1893– кального руху.
Лист В. Стефаника від 4.ХІІ.1893
,дження Василя Костащука, дослідження каталог студентів Краківського універ- 1896 рр., різко обірвалося 1897 р. Ніби
-Григорія Вервеса, біографічний роман- ситету на 1892–1893 навчальний рік, навмисне“. Я не повторюватиму історію року так само є композиційно хаотичний.
есе Романа Горака, статтю Володимира записався В. Стефаник на медичний взаємин В.Стефаника із сестрою Є. Ба- Що цікаво, літературної форми листи
-Мокрого та ін. Хоча в окремих матеріа- виділ (відділ) Краківського університету чинською, оскільки це вже робив у статті В.Стефаника набирають після знайом-лах не бракувало відповідного ідеоло- 5 жовтня 1892 року на основі свідоцтва „Образ ідеальної жінки у листах Василя ства з В.Морачевським. До спілкування
,гічного антуражу, викликаного специфіч- зрілості, виданного цісарсько-королів- Стефаника“, зараз мене цікавить тіль- з ним, ці листи з виразним літературним
оними умовами праці дослідників. Так, ською гімназією в Дрогобичі під номе- ки вже заявлений краківський контекст хистом є не більше, аніж приватним доцього листування.
кументом, цікавий хіба що тільки спеці-В. Костащук у своїй біографії Василя ром 405“.
Попри широкий контекст озвученої
Перший лист (5 листопада 1893 алістам. Що в цьому листі зринає спе.Стефаника „Володар дум селянських“
-(назва рукопису „Життя Василя Стефа- теми, яка цілком могла би втілитися у року) є хаотичним щодо інформації: цифічно краківського? Всього неповних
аника“) роль краківського середовища на варіанті пошуково-дослідницької книги, мова про політичні вибори зі згадкою півтора абзацу: „Я сам жию добре. По
вестетичне і світоглядне формування по- чого досі, на жаль, ще немає, говори- якогось Шлемкевича (в коментарях на- 7 год. сиджу між мерцями, потім спаглядів В. Стефаника оцінив дискусійно: тимемо у цій статті тільки про епісто- зивається Микола або Іван, селяни-ра- саю мир політикою, етикою (Спенсера,
„Краківське середовище дещо усклад- лярний пласт Василя Стефаника з про- дикали із Серафинців), про сина коло- Золя, Дюма), бігаю по всяких Kółkach
Анило наполегливе шукання В. Стефани- екцією на Краківський період його життя мийського судді Марка (прізвище в literackich, сходжуся з Невестюком (роком свого власного шляху в літературі“, і творчості, детальніше зупиняючись на коментарях не подається, як і роки його бит коло 15/ХІІ. с.р. докторат) і йду до
тут же окресливши коло спілкування з листах Василя Стефаника до Левка Ба- життя), про Кирила Трильовського, з ко- кофейні на шклянчину. […]. Сей лист
польськими літераторами: „За допомо- чинського (1872–1930).
роткою згадкою про власне життя: „Тутка пишу ½ 3 год. по опівночи, прийшовши
гою Морачевського Стефаник зустрівся
Уточнимо, що маємо на увазі під по- жию досить весело, Невестюк справляє від Баліцких з Подгуржа“. Хто такі Баз представниками польської декадент- няттям „краківський контекст“: оточення мені веселість і своїми віцами і грішми. ліцькі, які жили в південній частині Краської групи «Молода Польща», позна- Василя Стефаника (польське, україн- З початком грудня робит докторат і при- кова за Віслою, дослідникам встановити
йомився з такими польськими письмен- ське) і взаємини з ним. Причому, стосун- їжджає до Городенки. Чайковський як не вдалося.
никами, як Владислав Оркан, Станіслав ки із родиною Морачевських, зважаючи лиш коли нагадує за Русь, то видко на
У листі від 15 грудня 1895 року В.
Виспянський, Ян Каспрович і Казімір на важливість взаємовпливів, виносимо нім якесь неозначене вражінє, сумішка Стефаник говорить з Л. Бачинським про
Тетмаєр. З великою пошаною згадував в окремий блок (частково про це го- перебутої нищети з подвигом патріо- політичне життя Галичини з акцентом на
Стефаник польську демократичну пись- воримо у статті „Художньо–естетичні тичним. Коханий, як вже будете оба, то радикальному русі, в якому сам Стефаменницю Марію Конопніцьку“. Окремо погляди Василя Стефаника (на мате- пишіт до мене, ви може не знаєте, що ник брав активну участь, а попри це гоговорить В. Костащук про знайомство В. ріалі листування із В. Морачевським)“. листи Ваші мене тримають разом з вами ворить і про особисте коло зацікавлень:
Стефаника зі С.Пшибишевським: „На- Крім того, до „краківського контексту“ на Руси“. Особа згаданого Чайковського „Мене дуже тягне на Різдво поїхати на
весні 1899 року, вже після появи «Си- зараховуємо згадки В. Стефаника при не конкретизована, називаються дві лю- Русь, та якось не сходяться кінці. Треньої книжечки», за посередництвом В. краківське життя в листах до адресатів дини з цим прізвищем, Андрій або Іван, ба сидіти та вчитися. Між академіками
Морачевського Стефаник особисто по- на батьківщині. Роман Горак з приводу що разом зі Стефаником студіювали у Кракові я виробив собі вже відповідне
знайомився з керівником польського мо- листів В. Стефаника з Кракова відзна- медицину. Яків Невестюк (1868–1934) оточенє з найліпших радикалів і можу
дернізму Станіславом Пшибишевським, чає: „Кому з Кракова В. Стефаник напи- – приятель Стефаника по Коломийській житии нормально. Читаю богато, бігаю
що був тоді редактором декадентського сав першого листа – невідомо. З тих, що гімназії і Краківському університеті, ак- по всіх усюдах, де що цікавійшого побажурналу «Życie». Це знайомство пере- збереглися і опубліковані, – до Л. Бачин- тивний діяч радикальної партії. Про Не- чити і добре мені єсть!“. Тут же повідоросло в дружбу і, незважаючи на різ- ського 5 листопада 1893 року“.
вестюка Стефаник згадує ще в кількох мляє про лист до свого коломийського
ницю в поглядах на літературу і життя,
У найповнішому на сьогодні видан- листах до Бачинського („За Невестюком приятеля Марка, в якому описав мазурзбереглося в спогадах обох письменни- ні творів Василя Стефаника у Трьох дуже мені банно, ото душа булла! Гай! ське віче. Матеріял Стефаника був опуків на все життя“.
томах надруковано 20 листів Василя Гай! Чи бачив-єсь ся з ним?“), востаннє блікований того ж року в журналі „ХліВолодимир Полєк за допомогою Стефаника до Левка Бачинського, з них в листі до Михайла Павлика від 2 берез- бороб“.
українського художника в Кракові Лева 18 надіслані з Кракова. Час листування ня 1896 року. Чи зустрічалися СтефаПродовження на стор. 6
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Певна зміна настроїв і тем зринає у
листі Василя Стефаника до Левка Бачинського від 29 квітня 1896 року: „За
себе нічо не кажу. Вчитися гірко та й
не любо, до дівок під’їздити не варто, а
межи людий йти тоже не хочеся, бо всі
читають 30 часописів на день і наперед
вже знаєш, як і що будуть балакати.
Сижу і читаю“. В цьому листі вперше зринають міркування критичного характеру
щодо партійних справ, більше акцентування на побутово-психологічних замальовках, про пліткарів маломіських: „По
решті думаю, що ліпше сидіти в торгівлі
та слухати сплетень маломіских. Жива
баба та й маючи фантазію підпустить
брівоньку, злосна баба задля брівоньки
тої розіб’є посудину кухонну (говоримо
делікатно!) на склепінню люцкого організму, себто голові свого чоловіка, журливий чоловік зап’є-загуляє в торгівлі,
решта гості беруть сторону одну або
другу і т.д.“, про еміграцію: „Еміграція! Я
бачив і ще бачу тут на двірци тоту еміграцію. Гонить їх голод з дому за світові
води, а опікунове ще втікати не дають“
з емоційною констатацієювисновком: „Доле люцка,
ВОЛЕЙБОЛІСТИ НВК «СНЯТИНСЬКА ЗОШ-ЛІЦЕЙ»
яка ти гірка і нескінченно
ДРУГІ В ОБЛАСТІ
зла!“.
Окремо стоїть лист від
Роман,Терлецький 14 травня 1896 року, у якоВіктор, Філь Юрій, му вперше дуже широко і
Кутецький Іван, За- конкретно В. Стефаник дає
гарук Мирослав на відповідь на запитання про
чолі з тренером ко- стосунки з сестрою Л. Баманди
Грицяком чинського Євгенією: „Стан
Романом Миколайо- між нами такий: я написав
вичем, вчителем фі- сестрі ще в зимі, що я єї
зичної культури НВК. люблю, бо сего хотіла, але
Переможці здобули не можу єї сказати, що ожеправо представляти нюся з нею“. Наступні листи
Снятинський район (від 27 травня 1896 р.; 12
на обласних змаган- червня 1896 р.; 26 червня
нях серед команд 1896 р.) знову присвячені
загальноосвітніх на- справам радикальної парвчальних закладів.
тії, де центральною зали21 квітня відбули- шається оцінка діяльносся зональні обласні ті Кирила Трильовського,
змагання в м. Коло- лише в листі від 12 червня
мия, де брали участь маємо ліричні відступи, ви12 команд зі Снятин- кликані оглядом соляних
ського, Городенків- копалень: „Такий солодкий
ського, Косівського, супокій під землею і такий
13 квітня у Снятині відбулися фінальні Верховинського та Коломийського районів. У повний і абсолютний. Здаєзмагання районного кубку з волейболу се- загальному підсумку змагань наша команда ся, що смерть, то нічо таке
ред загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, при- посіла друге місце і можливість виступати у страшне, а хто знає, чи
урочені пам’яті Юрія Мафтейовича Скорейка. фінальних обласних змаганнях.
може не красне“ з класичУчасть у фіналі змагань взяли чотири коман28 квітня відбулися фінальні обласні зма- ним вже стефаниківським
ди: Снятинська ЗОШ №2, НВК «Снятинська гання в м. Галич, де взяли участь шість най- описом людської любови,
ЗОШ-ліцей», Ганьківська ЗОШ та Балинців- сильніших команд області і серед них учні яка є не так реальною, як
ська ЗОШ. Після тривалої та напруженої бо- нашого ліцею. Приклавши максимум зусиль, нафантазованою: „Глядючи
ротьби перемогу в турнірі здобула команда команда НВК змогла завоювати високе ІІ на сі чудеса, я гадав собі,
НВК «Снятинської ЗОШ - ліцею» в складі: місце серед усіх команд загальноосвітніх на- що так само дієся воно з
Бойчук Любомир, Воєвідко Олександр, Гри- вчальних закладів області. Срібні призери любов’ю нашою. Найдеш
ник Станіслав, Мартинюк Василь, Мартинюк були нагороджені кубком та грамотами.
собі дівчину, що має сли-

Продовження. Початок на стор. 3
Треба сказати, що всі листи 1894
року до Левка Бачинського переважно
інформаційного характеру про партійне життя (лист від 2 липня 1894 року; 6
листопада 1894 року), тільки іноді, між
іншим, згадує Стефаник і про те, що він
є студентом медицини: „Я вчуся здавати
ботаніку“ чи дещо ширша картина побуту: „Сам я не маю часу писати письмів,
бо вчуся через цілий день, а вечером такий приголомшений, що на все забуваю.
Бачиш тепер у Кракові нудота, котрі були
добрі хлопці, пішли у практику, а нового нічо нема. Тому хочу здавати перше
рігорозум та тікати у Відень або Прагу.
До всего цего я ще хорую на якусь хоробу, котрої ім’я ані мені не знакоме, ані
братям-лікарям. Самі кажуть не ходити
до лікарів (бач, які вони!), бо пошкодять.
Coś z nerwami nie w porządku i trochę
anemii – каже мені першорядна слава.
Тутка пробуває Волошинський і заходить часом до мене“. І в цьому ж листі: „Тепер я у виділі польської читальні
і веду політику, за котру вже прийшлося

вислухати нагани“. Про Волошинського
Івана відомо, що цей селянин був активним членом радикальної партії.
Початок 1895 року у Стефаника починається так само, партійні справи,
участь у мітингах, партійних з’їздах, виборах, різного роду партійних вітаннях:
„Я був на вічу. Випало добре, бо все ж
мужиків набралася повна саля. Соціалісти доповнювали. Мужики говорили
добре – провідники партії гірше. Резолюції вже знані – ухвалено. Важний момент був тутка той, що мужики зійшлися
з мазурами і соціалістами. Всі три приобіцяли себе підпирати“ чи подібного роду інформація вже у листах від 9
жовтня: „Я надіявся, як богато других,
що русини, по такім упадку як вибори,
спам’ятаються і стануть оконем проти
зла. Віче «цісарське» показало, що русини, не виключаючи і радикалів, вриті
політики“ і 14 грудня 1895 року: „Депутація переїхала вчера рано через Краків.
Я вітав єї від краківских студентів. Хоч
дуже нерадо, але се мусів-єм зробити
для маніфестації“.

З П Е Р Е МІН Н И М У С ПІХО М
Снятинське
«Покуття»
гру у рамках обласної футбольної першості проводило
у Солотвині проти одного з
лідерів цьогорічних змагань.
Нашій команді вдалося тричі відзначитися у воротах
сильного суперника. Та незважаючи на хорошу результативність, позитивного результату досягти не вдалося.
У підсумку поразка з рахунком 3:4. Натомість з перемогою з Богородчанського району повернувся юнацький
склад «Покуття». Снятинці
перемогли своїх солотвинських однолітків – 2:0.
Результати матчів обласної першості зіграних 7
травня.
• "Арсенал" – НФК "Бурштин" – 0:5
• ФК "Рогатин" – "Прут" –
3:0
• "Медик-Лісівник" – "Покуття" – 4:3
• "Касова" – "Сокіл" – 3:1
• "Карпати" – "Хутровик"
– 7:0
• "Гуцульщина-ДЮСШ" –
"Черемош" – 2:1

Становище команд

У наступному турі, 14
травня, між собою зустрінуться:
• "Покуття" – ФК "Рогатин"
• НФК "Бурштин" –
"Гуцульщина-ДЮСШ"
• "Черемош" – "НептунПокуття"
• "Хутровик" – "Касова"
• "Сокіл" – "Медик-Лісівник"
• "Прут" – "Арсенал"
Сергій ГРУДОВИЙ.

няні зелозі, цибульки неприємного поту,
відходову кишку і рапавий жолудок, ніби
кімачок вербовий, – і скупаєш єї в своїй
могучій фантазії, вбереш єї в усі краси
світові, даш єї красу мілоньскої Венери
і усмішку бакхантки, і невинність Діани,
і в своїм питомім творі кохаєшся цілим
собою“.
Після 26 червня 1896 року листів
Стефаника більше немає. ЛистуванняФ
припинилося, „ніби навмисне“, робитьн
висновок Роман Горак. Причина мені ви-к
дається зрозумілою. І справа не тільки вн
родинній трагедії Бачинських, в якій вони1
винили Василя Стефаника, – трагічнійн
смерті Євгенії, яка спеціально ходилан
в холодну пивницю, аби простудитися,я
зі сподіваннями, що лікувати її приїдет
молодий „дохтор“. Справа полягає ще«
у тім, що Стефаник охолов до партійних справ, а більшою мірою цікавиться1
літературою. Безперечно, що така пе-м
реорієнтація світоглядна відбулася підз
впливом Вацлава Морачевського. Неда-Н
ремно, Стефаник у листі від 14 лютогор
1897 року признається Морачевськомус
в причині своєї партійної активности:
„То я знов забіг у агітацію виборчу не зг
любви до політики, не з прихильностиц
до кандидатів, але з великої до хлопівщ
любови“. А перед цим, 7 липня 1896ц
року Стефаник так пояснює Морачев-л
ському світоглядні зміни, які переживає:ч
„Я не дався скувати і відійшов від них,
аби більше не здибатися з ними. Вони жр
закричали за мною: ти єдність поломив,р
ти громаду оставив! Я відрік, що громади не люблю, і пійшов своєю дорогою.
Та дорога самотна, якась темна і тяжко
нею самому ходити. В душі якось гірко,
бо поза обручем, у моїх другів, я лишив
частину фантастичної дружби і буйності мої, і молодості мої. А тепер треба
би доконче той обруч доти гризти, аж
пукне в десятьох місцях і пустить мені
товаришів. А робота тяжка – а я сам, а
товариші всі заковані! Але на вас надіюся, Ви зі мною та й розірвемо залізо,
та й випустимо на волю несвідомих“.
Між політикою та літературою Василь Стефаник обирає останню. Він
ще не знає, що і ця пристрасть не
буде конечною і його знову кине у вир
політичного життя (1908–1918). Але
на цьому етапі саме література дала
Стефаникові відчуття тієї внутрішньої
свободи, яка зробила його галицьким
Сфінксом для нащадків, чию таємницю життя і творчості буде розгадувати не одне покоління. Принциповою у
цьому внутрішньому переродженні Василя Стефаника є роль Кракова, міста,
яке позбавило його вузькопартійного
галиційства, відкривши обшири творчого духа.
Євген БАРАН

У СНЯТИН ЗАВІТАВ СТЕПАН ГІГА
У рамках Всеукраїнського туру володаря двох
Золотих Дисків з новою концертною програмою
«Дорога до Храму» для підтримки та збереження цілісності України у День перемоги над нацистами у Другій світовій
війні до славного покутського містечка Снятин
завітав Народний артист
України Степан Гіга. Разом із Степаном Гігою на
сцені районного Будинку
культури виступили його
діти: заслужена артистка
України – Квітослава та
юний містер світу Степан
Гіга (молодший). Також
своїм співом глядачів порадував і маленький містер Прикарпаття, син Квітослави Даніель. Зі сцени
лунали
найпопулярніші
шлягери Народного артиста України: «Цей сон»,
«За тебе все віддам»,
«Золото Карпат», «Третій
тост», «Наталі» та ін., які
викликали гучні оплески
та вигуки «Браво!» у поціновувачів
української
пісні. Пісню-реквієм присвячену пам’яті славного

м
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Назарія Яремчука зал підспівував стоячи.
І
Чарівним голосом та драйвовими піснямиС
зачарував і юний містер світу Степан Гіга-мо-с
лодший. Пісні присвячені матері та сім’ї подарувала чарівна та ніжнащ
Квітослава.
Порадувавс
своїм співом і маленький
артистичний Даня, який
разом з дідусем виконав
один зі шлягерів артиста,
а також у його виконанні
прозвучала пісня «Мальвіна і П’єро».
Чудова концертна програма супроводжувалась
цікавими гумористичними
номерами у виконанні Заслуженого артиста України
Ігоря Мельника.
На завершення концерту усі учасники концерту
заспівали пісню «Дорога
до Храму», дякували за
чудовий прийом та гучні
оплески. Частину виручених коштів повинні передати на потреби воїнам АТО.

Ольга БІЛОТКА
Фото Ярослава ТОМАША

Народний часопис
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ОРЕЛЕЦЬКІ КНИГОЛЮБИ ВІДВІДА ЛИ МУЗЕЙ-СА ДИБУ
ВА С И Л Я С Т Е Ф А Н И К А
Стефаник був наче птах,
який співає, бо мусить співати,
що пісня його є необхідністю
і нагородою.
В. Морачевський
Мальовниче село Русів на ІваноФранківщині — сімейне обійстя Стефаників. Заснував цей рід ще у ХVІІІ ст.
козак із Запорізької Січі Теодор Стефаник. А майже через сто років, 14 травня
1871-го, у сім’ї Семена і Оксани Стефаників народився син Василь — майбутній геніальний український письменник,
який увійшов у світову літературу своїми
творами «Камінний хрест», «Новина»,
«Кленові листки» та багатьма іншими.
Напередодні
дня
святкування
146-річниці з дня народження письменника-новеліста Василя Стефаника,
завідуюча Орелецькою книгозбірнею
Надія Харітоник організувала для широкого кола читачів екскурсію до музеюсадиби Василя Стефаника.
Директор літературно-меморіального музею Василя Стефаника Іванна Коцелівська радо зустріла всіх присутніх з
щирою посмішкою на обличчі, провела
цікаву, змістовну екскурсію, з великою
любов’ю розповіла про життєвий і творчий шлях Василя Стефаника.
Літературну діяльність В. Стефаник
розпочав поезіями в прозі (1896-1898
рр.). У жовтні 1897 р. на сторінках черні-

вецького часопису «Праця» була надрукована новела «Виводили з села», пізніше — новели «У корчмі», «Стратився»,
«Синя книжечка» та «Сама саміська»,
які одразу зробили його широковідомим
українським письменником. Ці твори
ввійшли до першої збірки В. Стефаника
«Синя книжечка» (1899 р.). Пізніше виходили книги новел «Камінний хрест»
(1900 р.), «Дорога» (1901 р.), «Моє слово» (1905 р.), «Земля» (1926 р.). Шанувальники творчості митця називали
його, за висловом Марка Черемшини,
«поетом мужицької розпуки».
Продовження екскурсії відбулося в
садибі Василя Стефаника.
Садиба письменника, великий розкішний сад. По краю саду збереглися
старі, високі черешні, посаджені ще за
життя Стефаника. З дерев’яної галереї
будівлі відкривалася напрочуд гарна панорама пагорбів, покритих полями, лісами, пасовиськами, і далеко на обрії, на
горі, видно було знаменитий Камінний
хрест.
Родина свято зберігає пам’ять про
письменника. Часто відвідує Русів, допомагає музеєві доглядати садибу. Берегинею дому Стефаників у Львові є
невістка Кирила Стефаника – Мотря.
Саме на садибі ми зустрілися з пані Мотрею Богданівною, (невісткою Кирила
Стефаника) та її сином Василем (правнуком Василя Стефаника), завдяки її
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старанням збережено реліквії та архів.
Зі слів пані Мотрі, Кирило Васильович,
син письменника, був розумною, освіче-

Письменника поховано у Русові,
його могила – поруч з дідівськими-прадідівськими.

ною, самодостатньою, скромною і невибагливою людиною. При тому міг обстоювати власну думку різко й відверто.
Давно немає господаря. Але речі,
що пережили його, дбайливо доглянуті.
У меморіальних кімнатах письменника
збережено все, як було за його життя,
доповнила директор музею – Іванна Миколаївна.

Наприкінці екскурсії всі зробили
фото на добру пам'ять про садибу Василя Стефаника з пані Мотрею (невісткою
Кирила) і її сином Василем Стефаником
(правнуком Василя Стефаника).

Надія ХАРІТОНИК
завідуюча бібліотекоюфілією с. Орелець

ЖИВОПИС БОГДАНА БРИНСЬКОГО

У виставкових залах художньо-меморіального музею Василя Касіяна відкрито виставку франківського сучасного художника – модерніста, викладача
Івано-Франківського університету ім. В.
Стефаника Богдана Михайловича Бринського.
Цікавим в біографії художника є те,
що рідний брат Богданового діда Бринський Михайло Федорович був відомим

європейським скульптором, який жив
і творив в Празі, де й похований. Воював у Першій світовій війні, був січовим
стрільцем, справжнім патріотом України.
Богдан Бринський народився в селі
Долина Тлумацького району ІваноФранківської області. Змалку в нього
проявилась любов до малювання, до
прекрасного. Закінчив художньо-графічний факультет Івано-Франківського
інституту.
Після закінчення вузу працює художником-реставратором в Івано-Франківському художньому музеї. З 2001 року –
викладач живопису інституту культури і
мистецтв Прикарпатського університету
ім. В. Стефаника.
У 1995 році його приймають в члени
Національної спілки художників України. Учасник обласних, всеукраїнських і
міжнародних виставок та пленерів. Його
твори зберігаються в Івано-Франківському художньому музеї, Львівському національному музеї, приватних колекціях
України та за кордоном, закуплені дирекцією художніх виставок.
Те, що робить фарбами на полотні
Богдан Бринський, можна назвати візуалізмом (від латинського – зоровий)
– прийом у мистецтві, метою якого є викликання зорових вражень.
У більшості своїх робіт художник
звертається до історичних та релігійних тем – «В похід», «Грозою степ
полум’янів», «Після бою», «Крути»,

«Молодий рух», «Квіти героям», «Хортиця кличе», «Чорна нарада», «Тарас
Бульба», «Острів світла», «Гра світла»,
«Тінь світла», «Перед падінням ангелів»
(триптих), «Золото Софії», «Богоявлення», «Пророцтво» та ін.
Богдан Бринський у своїх творах
робить спроби переосмислити крізь
призму національного світосприйняття
ціннісні орієнтири культури ХХ ст. Необхідність самопізнання, усвідомлення
людиною себе, як частини глобального
всесвіту.
Елементи міфології та християнства
органічно акумульовані у відтворенні
художником козацької доби. Образна
мова сприяє сокралізації цієї доби в історії України.
Художник одночасно відкрив три свої
художні виставки – у Києві, Львові та
Снятині.
У нашому музеї представлені на
суд глядача пейзажі виконані олійними
фарбами на полотні (більше двадцяти
робіт). Серед усіх видів образотворчого мистецтва живопис користується у
глядачів найбільшою популярністю. Образи живопису дуже наглядні і переконливі для сприйняття їх глядачем. Головний виразний засіб живопису – колір.
Це і відноситься до живописця – Богдана Бринського. У переважній більшості
митця це чудові карпатські краєвиди,
річки, прибудови, пейзажі з релігійними
спорудами, а саме – «Над потоком»,
«Дністровський каньйон», «Дворик у

Мукачевому», «На горі Лисоня», «Ранок», «Зарваниця», «Весна у Вишкові»,
«Долина над Дністром», «Тепла осінь»,
«Козацька левада», «Гошів», «Ворохта», «Захід сонця», «Криворівня», «Березневе сонце» та ін.
Художнику вдається передати і відчути настрій та характер баченого. У
сучасному живописі нового часу широко використовуються також рефлекси
– вплив світла і кольору, якого-небудь
предмету, викликані в тих випадках,
коли на цей предмет падає відблиск від
сусідніх предметів, неба, річки і т. д. Техніка письма і її особливості, в тій чи іншій
мірі, залежить від фарб, інструментів
(пензлі, мастихін) розбавників. Богдан
Бринський в основному користується
пензлями і олійними фарбами розведеними на розбавниках та лляному маслі.
Художник чудово володіє кольором,
а це в живописі головне. Він постійний
у творчому самовдосконаленні, в пошуках художніх засобів втілення власної
філософії на полотні.
Музей Василя Касіяна запрошує всіх
шанувальників образотворчого мистецтва відвідати чудову виставку відомого прикарпатського художника Богдана
Бринського.
Ярослав СЕМЕЛЮК
науковий працівник
художньо-меморіального
музею Василя Касіяна,
художник

ВИШИТИЙ РУШНИК - ЦЕ СИМВОЛ НЕНЬКИ-УКРАЇНИ, МИРУ І ДОБРА
Бібліотекар бібліотеки-філії с. Устя
Рожко Марія Михайлівна разом із молоддю, користувачами бібліотеки, місцевою
владою провела день краєзнавства «Вишитий рушник – це символ неньки-України, миру і добра». Присутні мали змогу
ознайомитися з розгорнутою виставкою
– композицією, майстер-класом «Обереги
рушникові».
Розпочали свято ведучі, які розповіли
присутнім про символ добробуту української родини – вишитий рушник. На захід
були запрошені вишивальниці рушників,
що представлені на виставці, які розповіли про техніку вишивання хрестиком, низинкою та бісером.
Цікавим для гостей був народознавчий
екскурс «Вшанування рушника». Вчитель
української мови привчала присутніх до
поетичних джерел, виховувала почуття

поваги до народних свят, обрядів, звичаїв,
традицій.
Бібліотекар розповіла присутнім, що
2хата без рушників – що родина без дітей». Рушник з давніх-давен свідчив не
тільки про естетичні смаки, він був своєрідною візитівкою, а якщо точніше – обличчям оселі та господині.
Найбільше
обрядових
сюжетів,
пов’язаних із рушником, зберігалося у
весільному обряді. Споконвіків дівчина,
перш ніж вийти заміж, мала вишити сорочку нареченому, рушники – старостам і
весільний рушник.
Під час весільного обряду рушник подавали і брали коли йшли у свати, ними
пов’язували молодих, на рушник ставали
під час вінчання…
Марія РОЖКО
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Дню матері присвячується:

ЗІ СВЯТОМ ЛЮБІ МАТЕРІ

Мама, мати, матуся! Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово, бо ним ми звертаємось до найближчої, найріднішої,
найдобрішої, наймилішої для нас людини, людини з прекрасним
і гордим іменем — Мати! Її очі супроводжують дітей у далеких
життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас крізь усе життя.
Любов до матері — це святе почуття. Немає вищої любові за
материнську. Там, де ступає матуся, здається, стає тепліше, піднімаються трави, розцвітають квіти, радісно щебечуть пташки.
По-особливому дерева там ростуть, опустивши свої віти до матінки-землі, віддаючи данину шани і поваги. А інші здіймають віти
до сонця, ніби прославляючи ім’я Матері!
Якби ви тільки знали, як мало потрібно матері для щастя.
Щоб ви були здорові, щоб не скупилися на добрі, ніжні слова,
щоб цілували матусю не тільки в дні свят, а завжди, коли зустрічаєтесь з нею. Пам’ятайте, скільки б людині не було — 5 чи 50,
їй завжди потрібна мама. І як би не склалася ваша доля, знайте,
материнське серце завжди болить за вами.
Як би ви далеко чи близько не були, ви завжди повинні відчувати серце матері, бачити її очі, які не досипали ночей, руки,
які пестили нас у дитинстві, чиї кроки і душа завжди ідуть з нами,
підтримують нас у години радості і печалі. Тож цінуйте матерів
своїх. Оберігайте їх від злих очей, необдуманих вчинків. Будьте
з ними завжди.

***

Я часто в себе подумки питаю:
Яка я мама? Чи така як треба?
Чи привідкрила я ворота раю
Моїм солодким оченятам неба?
Не відаю… Ще треба вчитись, вчитись,
Аби важливу істину пізнати,
До Господа всесильного молитись,
Нести любов, в душі не зимувати.
Яка я мама? Мучить запитання.
Так, я скарбів земних не назбирала.
Мої скарби –духовності навчання.
Цю цінність, любі, щедро вам віддала.
В житті бувають відчаю пороші
І зло лукаво посмішку кидає…
Несіть добро, творіть діла хороші –
І Бог вас, діти, кожен день згадає!
Яка я мама? Може, й «недомама»?
Та без дітей не вмію я зоріти.
Я плетиво від Єви та Адама,
Де нитка сонця – мої любі ДІТИ!
Марія Стрипчук-Палійчук
с. Олешків

У ВІЧНОМУ ПОКЛОНІ

Та ми у вічному поклоні
Як і до Матері Христа,
Так і до своєї дорогої,
Що шепчуть в молитвах уста.
Єдина, найдорожча в світі,
Всім – світоч правди і добра.
Коли сміються в щасті діти,
То в мами світиться душа.
Бо мама – альфа і омега
Всього святого у житті.
І всі сімейні обереги –
Це наші світлі матері.
Матуся – роду берегиня
І поклик рідної землі,
Тої, де мати народила,
Котрій вклоняємось усі.
Для всіх нас мати наймиліша,
Вона не пам’ятає зла.
Серце матусі все прощає…
Їй наша вічная хвала.
Мати безстрашна у пориві,
Щоб захистить своїх синів.
А руки в мами добрі, щирі
Гріли дітей споконвіків.

Багато слів у нашій мові,
Та найвеличніші із них,
Що дають силу у любові, –
Це Бог, Ісус та лик святих.

Тож вічна слава, рідна мамо!

***

Керівник знайомиться
з новим водієм:
– Скажіть мені ваше прізвище?
– Мене звати Олексій.
– Мене цікавить ваше прізвище,
тому, що я звик звертатися
до водія по прізвищу!
– Я думаю, що вам буде не
зручно називати мене по прізвищу.
– Мене не цікавить, що ти думаєш!
– Моє прізвище “Коханий”.
– Олексію, поїхали…

***

Тобі кладем серце до ніг.
Ти повсякчас, завжди із нами
Іван Андрушко
с. Джурів

МАТУСИН СПОКІЙ
Сидить, про щось задумавшись, матуся,
Через віконце дивлячись у світ.
Я спокій цей нарушити боюся,
Бо в нім думок матусиних політ.
Мені б тобі поплакатись, рідненька,
Щоб скинути з душі своєї груз,
Але твоє натомлене серденько
Я зайвий раз поранити боюсь.
Мені б тобі, рідненька, розказати
Про всі свої печалі і жалі,
Але в твоїх очах не хочу стати
Причиною гірких, солоних сліз.
Не стану я тривожити словами
Душі, в якої спокою нема.
І зі своїми бідами до мами
Не йтиму! Якось впораюсь сама.
Аби матуся довше була з нами,
Аби її молитва берегла Не приходіть з тривогами до мами,
А приносіть любові і тепла!

Чоловік приходить в адвокатську
контору «Фельдман, Лібман і Петренко»
І просить, щоб його
справу вів Петренко.
- Але чому саме він?
– запитує секретар.
- Тому що я довіряю діловій
хватці людини, яка зуміла
влізти в таку компанію.

***

Навіщо Сені ще одна біда?
– Виходиш, доню, заміж за Арсена,
А він, сердега, – інвалід, затям.
– І що? Я теж не подарунок, нене…
– Ось-ось: йому і так
дісталось від життя!

***

Хвороба має бути по кишені
– Чого так зблідли, лікарю, відразу?
– Знайшли з колегами
у вас таку заразу!..
Щоб збавитись від неї, Яромире,
Потратить треба буде
тисяч три-чотири.

Катерина Малярчук
с. Хутір-Будилів

***

– Звалились з неба, лікарю хороший?
Не маю я таких шалених грошей –
Хвороб всіляких є з півсотні в мене,
То підберіть мені болячку по кишені.

Бліц-інтерв’ю у кафе «Підзамче» з завідувачем Снятинського міжрайонного відділу
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» Володимиром Боцулою

«ПОЧАТИ ВСЕ СПОЧАТКУ»

Ось уже більше сорока років у Снятині живе і працює Володимир Боцула,
який все своє життя присвятив праці на
сан-епідемічній станції. Ще зовсім юного
полтавчанина доля закинула на Західну
Україну в покутське містечко Снятин, де,
починаючи з 1974 року, Володимир Іва-

нович плідно працював головним лікарем СЕС (1995–2013 рр.), а з 2013 року
– завідувачем Снятинського міжрайвідділу Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я Украї-
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ни». Основною метою діяльності даної
установи та її працівників є реалізація
державної політики у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення. А це у свою чергу передбачає проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері
санітарного та
е п і д е м і ч н о го
бл а го п ол у ч чя населення;
проведення
державного
обліку інфекційних і професійних захворювань та
отруєнь, розслідування
причин і умов
виникнення інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій.
Тож, цього тижня, на запрошення Валерія Вірченка на чергове бліцопитування у кафе «Підзамче» завітав
Володимир Боцула. Заздалегідь підготовлені запитання депутатом міської

Засновник
Снятинська міська рада

Свідоцтво про реєстрацію ІФ №353
від 19 березня 1997 року
Газета виходить українською мовою.
E-mail: snyatyn.vega@gmail.com

ради та редактором нашого часопису
викликали неабияке здивування та інтерес до розмови. Невимушена атмосфера, чашка ароматного чаю сприяли
швидким відповідям нашого гостя. Читачам «Снятинської вежі» пропонуємо
питання на які протягом двох хвилин п.
Володимир давав відповіді (відповіді подаємо без змін):
1. Яку останню книжку Ви читали? –
відп. Про Батурин (Лепкого).
2. Назвіть усіх президентів України
по порядку по імені та по-батькові. –
відп. Кравчук Леонід Макарович, Леонід
Кучма, Віктор Андрійович Ющенко, Віктор Федорович Янукович, Петро Олексійович Порошенко.
3. Що Ви найбільше цінуєте в людях? – відп. Порядність.
4. Що вважаєте найбільшою проблемою для Снятина? – відп. Проблема водопостачання.
5. Чим найбільше Вам запам’ятався
минулий рік? – відп. Реформами у нашій
службі.
6. Якщо була б можливість, щоб Ви
хотіли змінити у своєму житті? – відп.
Почати все спочатку.

7. Чи є різниця у менталітеті між жителями Західної України і Полтавщини?
– відп. Є, особливо це проявляється у
культурі жителів цих регіонів.
8. Що є основним у сімейному житті?
– відп. Взаєморозуміння.
9. Хто є депутатом на вулиці, де Ви
проживаєте? – відп. Сандуляк.
10. Хто був першим рекламним агентом світу? – без відповіді.
11. Хто є засновником суднобудівництва? – без відповіді.
12. Скільки зірок на прапорі США? –
відп. 42.
13. Дерево-символ Японії? – відп.
Сакура.
14. Коли розпочалась Друга світова
війна? – відп. 1 вересня 1939 р.
15. Назвіть представників «Покутської трійці». – відп. Стефаник, Черемшина, Кобилянська.
Щиро дякуємо Володимиру Івановичу за розмову,
а чергове бліцПродаю
3-х
опитування від- кімнатну квартиру
будеться уже че- в м. Снятин
рез тиждень.
по вул. Коснятина.
т. 0662157951

Відповідальність за достовірність фактів і
зведень несуть автори публікацій.
Редакція не завжди поділяє думки
авторів, листується з читачами
тільки на сторінках газети.
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