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Шановні освітяни!

Щиро вітаю Вас із професійним святом! Висловлюю Вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю.
Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і
милою приємністю. Цими чудовими якостями Ви щедро
ділитесь з дітьми. Вам вірять, Вас люблять і шанують. Ви
здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях.
Бажаю Вам, дорогі вчителі, відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам’яті.
Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива,
а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками успіх і
удача!
З повагою, міський голова Анатолій ШУМКО.

Шановні бібліотекарі!

30 вересня в Україні традиційно відзначається
Всеукраїнський день бібліотек. Це свято символізує
глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини,
освіти, науки і культури.
Справжніми помічниками та порадниками на
шляху до вершин знань і мудрості народу є бібліотекарі – вірні збирачі духовних скарбів, провідники
у світ нового і непізнаного. Книгозбірні додають нам
мудрості, стають нашим дороговказом на шляху інформаційного простору, наповнюють наші серця неповторними емоціями та, як незгасимий смолоскип,
освітлюють шлях життя. Доносячи до людей увесь
спектр інформаційних потоків, вони сприяють всебічному розвитку особистості, вихованню кращих
громадських якостей і патріотичної свідомості населення. На плечі бібліотекаря лягає велика відпові-

«Покутське яблуко» запрошує
на осінню гостину!

У програмі фестивального дійства:
30 вересня: Міжнародний турнір з волейболу та футзалу – 11001800. Естрадний концерт початок о 1800 .
1 жовтня: Презентація продукції провідних садівників краю;
самобутня презентація кондитерських та кулінарних умінь – колоритне свято покутської кухні та гостинності з активною участю
територіальних громад району; виставка-ярмарок художніх робіт
народних умільців, а
також сільгоспвиробників,
пасічників…
Родзинкою фестивалю «Покутське яблуко» є велика фольклорно-етнографічна
забава із піснями,
музиками, жартами
та пригощаннями.
Урочисте відкриття фестивалю – 1
жовтня 2017 року, о
12 годині. Місце проведення фестивалю
– міський парк.

ОГОЛОШЕННЯ!
Герої Небесної Сотні – загиблі Герої Революції Гідності в Україні
взимку 2013 – 2014 років. Вони пожертвували найдорожчим – своїм
життям, щоб змінити хід новітньої історії України та дати їй шанс на
світле майбутнє! Перед нами стоїть завдання – збереження пам’яті
про Героїв Небесної Сотні, адже допоки ми пам’ятаємо, допоки вони
живуть.
У центральній частині Снятина розпочинається будівництво
пам’ятника Героям Небесної Сотні, яке має завершитись у жовтні
цього року.
Виконавчий комітет Снятинської
міської ради запрошує підприємства,
організації, підприємців, установи,
всіх небайдужих жителів міста та
району долучитись до будівництва
пам’ятника Героям Небесної Сотні переказавши кошти на рахунок
в УДКСУ у Снятинському районі
31558386246313 МФО 836014 Код
37953316.
Обов’язково вказувати призначення платежу: код 25020200 для будівництва пам’ятника «Героям Небесної
Сотні».
Хай живе у віках людська пам’ять
та слава загиблим Героям Небесної
Сотні!
Оргкомітет Снятинської міської
ради по спорудженню пам’ятника
«Героям Небесної Сотні».

дальність, адже щоб підібрати книгу відповідно до
смаків та інтересів відвідувача необхідно в першу
чергу самому бути високоінтелектуальною людиною та вміти неупереджено судити про літературу.
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Бажаємо Вам, шановні бібліотекарі, неодмінного зростання читацького попиту на
книгу, інформацію, посилення авторитету бібліотечної справи в суспільстві.
Зичу Вам і Вашим близьким міцного здоров’я,
благополуччя, достатку у кожній оселі і прихильності долі. Нехай ніколи не покидають Вас почуття Віри, Надії,
Любові і Мудрості – Софії.
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО.

Щиро вітаю всіх музикантів та шанувальників неповторного
музичного мистецтва з Міжнародним днем музики!

Це свято знаходить палкий відгук у серці
кожної людини. Адже мову музики розуміють
всі незалежно від національності, віку та соціального статусу.
Споконвіку людина черпає у цьому чистому джерелі натхнення й сили, світлі сподівання та чисті прагнення. В чарівних мелодіях
– радість буття, краса людської душі, велич
людини-творця.
Щира подяка музичним колективам Снятина, композиторам, диригентам, викладачам
Снятинської ДМШ – всім, хто дарує нам незабутні хвилини спілкування з цим прекрас-

ним, вічним, неповторним мистецтвом.
Від імені всього депутатського корпусу міської ради сердечно зичу Вам міцного
здоров’я, родинного щастя, миру й добра,
невичерпного натхнення та підкорення нових
творчих вершин задля подальшого збагачення
духовної скарбниці українського народу, задля
популяризації й процвітання неповторних покутських мотивів!
З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО.

ФЕСТИВАЛЬ
«ПОКУТСЬКІ ДЖЕРЕЛА»
ОБ’ЄДНУЄ
Минулого тижня, в одне із найбільших християнських свят Різдво Пресвятої Богородиці,
сусідня Городенка приймала VIII фольклорноетнографічний фестиваль «Покутські джерела»,
який покликаний відродити та зберегти культуру,
звичаї, традиції та мистецтво покутського краю.

Урочистою ходою під звуки духового оркестру мистецькі делегації Городенківського, Снятинського, Тлумацького, Тисменицького та Коломийського району Івано-Франківської області
вирушили до центральної площі міста, де відбувалося головне дійство.
На фестиваль завітали шановні гості – голова обласної ради Олександр Сич, перший
заступник голови облдержадміністрації Марія
Савка, перший заступник голови обласної ради
Василь Гладій, заступник голови облдержадміністрації Богдан Кобилянський, депутати обласної
ради Андрій Левкович, Іван Візінський та Василь
Мельничук, представницькі делегації із Тисме-

ниці, Тлумача, Снятина та Коломиї, а також науковці та митці краю.
Отці-декани Ігор Левицький та Богдан Мороз
благословили учасників фестивалю на плідну
працю в ім’я утвердження національної духовності та розвитку аматорського мистецтва.
Відкрив свято перший заступник голови
районної державної адміністрації Ярослав Левкун, який привітав гостей, творчі колективи та
громаду міста із величним святом покутської
вишивки, пісні і танцю.
Із привітанням виступив голова обласної
ради Олесандр Сич,
який
зазначив:
«Що
може бути краще, коли
наша покутська родина
збирається у своє сімейне коло, ділиться своїми
радощами, турботами,
планами на майбутнє
для того, щоб ми довели світу, що ми браття
козацького роду? Тож
нехай ця Богом дана
земля завжди залишається благословенною,
квітучою, розмножувалася добром і народжувала плоди достатку для всіх мешканців нашого
краю. Слава Україні!»
До привітального слова приєдналася перший
заступник голови облдержадміністрації Марія
Савка, яка за дорученням голови облдержадміністрації Олега Гончарука та народних депутатів
Анатолія Матвієнка, Михайла Довбенка та Юрія
Тимошенка, привітала всіх присутніх із початком
святкового дійства, побажавши всім здоров’я,
сил та пам’ятати і передавати з поколінь в покоління звичаї та культуру нашого покутського
краю.
Продовження на стор.2
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Продовження. Початок на стор. 1.
Основною родзинкою свята, на яку із
нетерпінням чекали гості і учасники фестивалю стало виконання покутського на-

родного танцю «Падеспанець», в якому
покутяни встановили рекорд України чисельністю близько 5 тисяч людей, які виконували даний танець. До масового виконання танцю та встановлення рекорду
активно долучились і представники Снятинського району, зокрема танцювальний колектив «Первоцвіт» (с. Балинці),
співачка Параска Заренчук (с. Стецева),
Руслана Кірєєва (м. Снятин) та інші.

Центральна частина Городенки перетворилася на справжню скарбницю талантів. Око гостей фестивалю «Покутські
джерела» милували картини місцевих

художників, виставка голубів, оригінальні квіткові композиції, вироби з дерева,
прикраси, вишиванки, атрибути українського костюму. Привітні господині частували земляків і численних гостей смачними покутськими домашніми стравами.
Аграрії Городенківщини представляли
цьогорічний добірний урожай та готову
продукцію. Велику цікавість у гостей свята викликали величні грона винограду

з господарства Мирослави Романюк,
яка
представляла
«Клуб виноградарів
Прикарпаття». Як зазначила п. Мирослава в її господарстві
росте вісімдесят чотири сорти винограду. Також свої уміння демонстрували і
учасники ГО «Клуб
спілкування людей з
особливими потребами «Едельвейс»…
Свої роботи демонстрували і майстри народної творчості зі Снятинщини:
снятинчанки Марія Сандуляк (вишивка)
та Наталія Сваричевська (бісер), Оксана
Матійчук-Когут із Задубрівців (гобелени,
малюнки, сувеніри), русівчанин Василь
Гриник (вироби зі шкіри)…
Продовженням свята стали виступи
аматорських колективів та естрадних виконавців всіх запрошених районів. Снятинський район представляли народні
колективи зі Снятина, Стецеви, Троїці,
Борщева, Балинець, Белелуї та Підвисокого…
Начальник відділу культури Снятинської РДА Богдан Юрчук подякував усім
покутянам за чудові виступи та підтвердив раніше сказані слова, що «Снятин

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ХРОНІКА
ПОЛЬСЬКОГО ПЕРІОДУ В СНЯТИНІ
У писемних джерелах Снятинське староство
вперше згадується 1398 року. В 1436–1471 роках
Снятинським староством керував Михайло Мужило
з Бучача, який за суміцництвом був і Коломийським
старостою. По його смерті староство очолив його
син Михайло (до 1485 р.).
Михайло Бучацький (1402–1470) у 1430 році
брав участь у боротьбі польської держави з литовським князівством за Поділля. У 1436 році в заставу отримав Коломию і Снятин. Петро Сіреджук в
«Інвентарі Снятинського староства 1752 р.» (Косів:
«Писаний Камінь», 2015) пише: «В 1460 р. став старостою Снятинського староства, після чого, в 1461
р. був послом польської держави в Бессарабії».
Старостою Снятинського староства (1508–1534
рр.) був Станіслав з Ходча, у 1562–1534 рр. – Станіслав Барзі, у 1573–1575 рр. старостою став Юрій
Язловецький – неодноразовий посол польського
Сейму. У квітні 1564 р., як посол польської держави
мав зустріч із султаном турецької імперії Сулейманом Пишним.
Старостою Снятинського староства у 1596–1620
рр. був Микола Зебридовський. Його наступником
став Михайло Зебридовський.
У січні 1642 р. старостою Снятинського староства став Петро Потоцький (1612–1648), випускник
Краківського і Падуанського університетів, фундатор
снятинського костелу.Петро Потоцький здійснював
значні утиски снятинських міщан, через що вони підняли проти нього повстання. «11 лютого 1647 року
староство за 28 тисяч злотих здав в оренду Яну Валевському» (за П. Сіреджуком).
Посесором Снятинського староства в 1676–1694
рр. був Ян Чарторийський. На початку ХVІІІ ст. старостою був Якуб Рибінський.
Станіслав Потоцький став старостою Снятинського староства у 1719 р. Дбав про украплення
міських мурів прикордонного міста.
Довгий час протекторатами староства була магнатська родина Потоцьких.
Останнім посесійним власником Снятинського
староства був Михайло Ронікер. Снятинське староство припинило своє існування 1 липня 1787 року,
коли перейшло в приватні руки нащадкам магната
Станіслава Коссаковського.
Про Снятинське староство деяке уявлення дає
королівська люстрація 1564 р., вписана в Метрику
Литовську, яка зберігається у Головному архіві давніх актів у Варшаві. Її в 1895 р. опублікував український історик Михайло Грушевський. На той час у
склад снятинського староства входило п’ять міст:
Снятин, Устє, Косів, Завалля, Стецева та двадцять
сіл.
Як зазначає П. Сіреджук «Польська спільнота
в Снятині почала формуватися в середині ХІV ст.
Польський вчений Я. Островський стверджує, що
тут поляки осіли ще за княжої доби. Першими поселилися монахи-францисканці, які в 1345 р. мали свій
осідок». Вони прибули до Снятина з Болгарії, Туреччини і Сірії. Їх монастир відомий з 1643 р. проіснував
до 13 грудня 1788 р. У 1791 р. його в австрійської
влади викупила володарка міста Катерина Косса-

ковська. Домініканці розібрали свою святиню, з будівельних матеріалів якої була збудована мурована
вірменська церква в бароковому стилі.
Коли появилася католицька парафія у Снятині
невідомо. Але відомо, що 1439 р. ксьондз снятинської католицької парафії 1439 р. був свідком надання фундації костьолу в містечку Михальчу на Городенщині.
Відомість про костьол католиків польської спільноти Снятина датується 1571 р. «У 1595 р. у донесенні отця настоятеля Дмитра Соліковського до римського папи Климентія VІІІ він значиться діючим, а в
його листі 1600 р. – спаленим», – пише П. Сіреджук.
Католицька парафія Снятина мала свою школу,
яка в документах згадується двічі: 1600 і 1764 рр.
Окрім костьолу в місті ще функціонував домініканський монастир Святого Домініка. Він знаходився
на території Нового Снятина. Ним опікувалися польські королі і снятинські старости. Зокрема, 28 квітня
1644 р. за ним були закріплені землі урочища Садки. Для підтримки його життєдіяльності снятинський
староста Петро Потоцький своїм привілеєм, датованим 16 жовтня 1684 р., за ним закріпив с. Потічок. На
їх користь ішов зібраний с/г податок та кошти зібрані
за оренду млина та шинку.
Станом на 1564 р. у прикордонному місті проживало тринадцять польських родин: Блажека, Яна Бороди, Станіслава Букатки, Блажека Коваля, Собка
Гончара, Дроздовського, Либковського, Станіслава
Піхти, Собка Поляка, Собка Свіча, Войцеха Сікача,
Войтеха Сурми та вдови Ядвіги (за П. Сіреджуком).
У 1752 році снятинська польська громада налічувала 22 родини, серед яких збереглися родини
Зелінських, Лукавєцких, Радевічів,, Шевців. Надалі
польська спільнота снятинської громади зростала за
рахунок природного приросту та притоку переселенців з Мазовії. Мазури діаспорно осідали і в сільській
місцевості: в Заваллі, Джурові, Залуччю, Кулачині,
Стецеві тощо.
Іоанн Динятинський – один з перших плебанів
Снятинської польської громади згаданий у 1635 р.
У 1600, 1764 рр. згадується, що католицька парафія
Снятина мала свою школу.
Менш-більш достовірні дані про чисельність осіб
католицького віровизнання, які жили на теренах
снятинського краю, є за 1775 р. Серед них були полонізовані вірмени, волохи, німці, українці та ін., які
входили в число 799 осіб Снятинської парафії.
Найточніші дані про католиків, яких можна ототожнювати з поляками, що жили в Снятині подають
статистичні візитації Снятинської католицької парафії 1780 р.
Так,в Снятині їх налічувалось 337 осіб, Будилові
– 15, Джурові – 22, Залуччю – 16, Тулові – 18, Кулачині – 19, Підвисоці – 45, Русові – 17, Стецеві – 29,
Красноставцях і Топорівцях – по 29 і в Устю 38 католиків. Отже, 585 осіб – це верхня межа максимального числапольської спільноти, яка на той час жила
на Снятинських теренах.
Руслана КІРЄЄВА,
краєзнавець

– це серце «Покутських джерел», а Городенка – душа», адже саме у Снятині
було вперше проведено фестиваль у
2008 році. Після виступу кожного району
ведучі свята вручили пам’ятні подарунки
керівникам колективів, ведучим концертної програми району та ін.
Фестиваль «Покутські джерела» проходив у досить дружній покутській родині. На завершення урочистостей естафету проведення фестивалю «Покутські
джерела – 2018» прийняв Тисменицький
район.
Власна інформація
Фото та відео Олега СЛОБОДЯНА
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

Снятинська міська рада повідомляє, що цього тижня
завершилось облаштування сучасного європейського покриття на льодовому майданчику, що в міському парку. Також завершились роботи по нанесенню розмітки на полі. З
цієї нагоди в неділю 1 жовтня відбудуться показові змагання
з волейболу, баскетболу та великого тенісу. Початок змагань
о 14 год.

Минулого тижня на річці Дністер в селі Берново Чернівецької області, снятинчанин Юрій Сідлярчук спіймав на спінінг сома
вагою 48 кг, довжиною 1,7 м.

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА БАРНИЧА
Постать Ярослава Барнича
є досить відома поціновувачу
української музики. Його іменем названо вулицю в Коломиї
та Івано-Франківську. Минулого року у рідному селі Балинці сільський Будинок культури
отримав його ім’я. Цього року в
с. Джурів ім’я Ярослава Барнича було присвоєно Джурівській
дитячій школі мистецтв.
Також 1 вересня 2015 року
при міському клубі імені Назарія
Яремчука було створено Спілку самодіяльних композиторів
Снятинщини імені Ярослава
Барнича. Ініціаторами створення спілки виступили самодіяльні
композитори Петро Корж, Іван
Мисюк, Микола Гоян, Олексій
Лиско, Микола Плешкан, диригент-оранжувальник Дмитро Лесюк та музикознавець Людмила
Порох.

Всього Спілка самодіяльних
композиторів налічує двадцять
шість членів. Також почесними
членами є Людомир Філоненко – доктор філософії, завідувач кафедри музикознавства
та фортепіано Інституту музичного митсецтва Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка,
члена НСКУ, Павло Дворський
– композитор, співак, народний
артист України, Левко Дудківський – композитор, народний
артист України, Василь Звіздарик – композитор, заслужений
працівник культури України,
Василь Стецик – композитор,
заслужений працівник культури
України та Любомир Равлюк –
член Національної ліги композиторів України.
Петро КОРЖ
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БІБЛІОТЕКА ЗБИРАЄ ДРУЗІВ

Бібліо-фольк-раrty до Всеукраїнського дня бібліотек
За всі роки життя на цій Землі
Знання і досвід, мрії променисті
Збирало людство у книжки малі
І берегло їх свято й урочисто.
У книгах тих записано усе,
Що людське серце болем наповняло.
І те, що радість сонячну несе,
Що на заваді розвитку стояло.
Шалені успіхи і радість відкриття,
Важкі невдачі, біль утрат і зраду
З прадавньої пори і так усе життя
До книжки йшла людина на пораду.
Бо книга вчитель, добрий друг вона,
Завжди порадить щиро й допоможе.
В ній людства мудрість зібрана земна,
Тому вона – усе на світі може!
Це знань могутнє й чисте джерело,
Що не міліє – повниться з роками!
І як би там людині не було,
А мудра книжка завжди поруч з нами.

«Книжка вчить, як на світі жить», – говорять у народі. Адже у книжках зібрані
всі надбання людства за цілі тисячоліття, а це – неабиякі знання. Довгий шлях
пройшла книжка, поки набула сучасного

вигляду. Але в усі часи вона була потрібна людині як повітря, як світло. Усе
робити краще, якщо в помічники візьмеш
собі книжки, в яких акумульовано досвід
інших людей. Та ми й самі щодня переконуємось, що хто більше читає, той більше знає. 30 вересня відзначатиметься
День бібліотек – довгоочікувана данина
великому внеску книгозбірень у культуру
та науку нашої країни. Тож напередодні
свята у бібліотеці-філії №2 м. Снятин відбулась зустріч маленьких читачів з книгами «Бібліотека збирає друзів».
У гості до міської книгарні завітали
учні 4-А класу Снятинської ЗОШ №2 з
якими завідуюча книгозбірні Галина Томаш провела досить цікаві конкурси та
вікторини запросивши всіх у місто Книгоград. Ведучими заходу стали активні читачки бібліотеки Анастасія Гуцуляк та Антоніна Григоращук.
До
міської
книгозбірні
діти
прийшли з подарунком. Ангелінка
Устименко, від імені класу, вручила п.
Галині «Енциклопедію» – улюблену
книгу учнів.
А далі розпочались цікаві та
веселі конкурси в
яких дітки з неабиякою охотою взяли
активну
участь.
Літературна вікторина розпочалася
зі створення двох
команд: хлопчиків та дівчаток. У першому конкурсі «Пливуть в книжкові океани
сміливі й мужні наші капітани» капітани
команд– Білінський Максим і Николайчук
Карина на картонці писали текст «Я впев-

Думки з приводу

«А ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ?»

Що найбільше вдалось нинішній
владі, так це вбити в людські голови
зневіру у власні сили. Тому на таке
риторичне питання, чи можливий третій майдан, ви почуєте від більшості
відповідь: «А для чого? Кого на цей
раз привести до влади?» Адже люди
бачать, що за останні три роки нічого
не змінилось у кращий бік. І тут справа не тільки у війні, точніше в «АТО».
ЇЇ обіцяли завершити за місяць-два.
Але потім побачили, що на війну можна списати все, благо що там воюють
не свої діти. А в цей час набирають
нових кредитів-боргів, щось знову обіцяють, а в більшості випадків просто
брешуть: народ все стерпить. Адже в
голови людей вже закладено: « А що я
можу зробити?»
А щоб ще менше було незадоволених, просто потрібно зменшити їх
кількість фізично. Недаремно ж населення України тільки за цей рік
зменшилось на 130 тисяч чоловік! Це
скільки Снятинів зникло з лиця землі,
тринадцять? або дві Коломиї? За півроку! А скільки людей їде за кордон. Це
один Бог тільки знає. І вже не стільки
на роботу, як на постійне місце проживання. Тому виникає закономірне
питання: а для кого ж готується звільнена від українців українська земля? У
таких випадках прийнято говорити: «А
вгадай з трьох разів?» І саме цікаво,
що всі вгадують з першого! Надіюсь,
що серед них є і Ви.
Влада наповнює наше повсякденне життя різними «глобальними
проблемами» і своїми грандіозними
досягненнями. То всі шукали гроші
Януковича (гроші Януковича мені чомусь нагадують золото Полуботка).
Нарешті знайшли. І що? Ви це відчули
? Громадські організації намагаються
знайти, куди ж ці мільярди пішли. Дивні вони люди, хіба не бачили електронні декларації нових, а точніше старих,
слуг народу ? Тепер ще 200 мільйонів
знайшли. Вам не здається дивним, що
гроші знаходять, а хто розстрілював

«Небесну сотню» на Майдані знайти
не можуть?
Нам задурманюють цим всім голову тільки заради одного: щоб ми не
мали часу подивитись у холодильник
для оцінки реального рівня свого життя. Тепер дурманять «Пенсійною реформою». Ціле літо влада відпочивала, аж раптом потрібно терміново, до
речі на вимогу Міжнародного валютного фонду, прийняти «реформу». (А це,
як відомо, найкраще робити вночі.) Бо
інакше не підвищать мільйонам знедолених пенсіонерів пенсії. Вони в черговий раз надіються на нашу коротку
пам’ять. Можливо хтось забув, але в
2013 році пенсія пересічного пенсіонера становила близько 1200 гривень.
А це в доларах на той час було 150.
Тепер пенсія майже така сама, але в
доларах це всього 50. Дехто скаже,
чому я прив’язую пенсію до долара,
адже в нас у країні грошова одиниця
гривня? А до чого «прив’язані» газ,
бензин, ліки, продукти? До долара чи
до гривні? Тому ви, владо, нам, для
початку, нічого не добавляйте, а верніть тільки те, що самі за ці три роки
у нас же вкрали. За 150 доларів була
б пенсія близько 4000 грн. Це далеко
не пенсія депутата Верховної Ради,
але хоч трохи краща, ніж є. Але щоб
у черговий раз нам знову забити голову, ви придумали термін: «осучаснення пенсії», хоч абсолютна більшість з
вас самі не знають, що це таке і з чим
його їсти. А люди розуміють, що ваша
головна мета «осучаснити» пенсію полягає в тому, щоб взагалі не було кому
її платити. Ось і ще вільна земелька
появиться. І для кого? А ми знову, розвішавши вуха, будемо сперечатись на
нову, владою підкинуту тему: на якій
мові навчати дітей у школі. Дивіться,
щоб ми до того не до дискутували, що
не буде де і для кого українські школи
взагалі відкривати.
Валерій ВІРЧЕНКО
м. Снятин

нений (а), що перемога буде за мною»,
йдучи від вхідних дверей до порога бібліотеки. У цьому конкурсі оцінювалась
швидкість і акуратність написаного.
В наступному конкурсі «Що в імені
моїм?» участь взяли всі учасники команд
розказавши, що означає його ім’я. Щирі
емоції у дітей викликав конкурс «Створи
Змія-Горинича». У цьому конкурсі взяли
участь Виноградник Влад, Пасюк Євген,
Харабарович Максим – команда хлопчиків та Грицак Оксана, Николайчук Карина, Устименко Ангеліна – команда дівчат.
Не менш цікавими були конкурси
«Запутана казконазва», «Чи знаєте ви
казки?», «Дотик до класики», «Допоможи
Червоній Шапочці розпізнати загублені
речі», «Гімн книзі» та ін.
Окрім веселих вікторин вірші розповідали Матеюк Іван, Заєць Тетяна, Грицак
Анна, Устименко Ангеліна, Стратейчук
Максим, Харабарович Максим, Николайчук Денис, Пасюк Євген, а на завершен-

ня свята усі учасники команд виконали
пісню про книгу.
У підсумку конкурсу журі, у складі автора цих рядків та класовода 4-А класу
Лілії Генадіївни Островської, подякували
дітям за чудову гру, побажали частіше
відвідувати бібліотеку, дружити з книгою
та оголосили результати конкурсів. У підсумку перемогу здобула ДРУЖБА.
На завершення свята Галина Томаш
зазначила: «Сьогодні ви проявили знання і вміння, кмітливість і винахідливість,
що дають право назвати всіх вас справжніми друзями книги. В моїх очах, очах
своєї вчительки і наших гостей ви залишаєтесь штурманами у величезному
морі книг. До наступної зустрічі!!! Книги
чекають вас у гості!»
Ольга СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube
каналі «Снятинська вежа»

ЩЕДРІ ДАРИ ПОЛЯ
Овочівництво – чи не найцікавіша галузь сільського господарства. Наразі у розпалі збір овочевих культур. Про цьогорічний
врожай та про ціни на продукти борщового
набору розповіла голова ФГ «Прометей»,
депутат обласної ради Орися Книшук. Зокрема, вона зазначила, що здорожчання
овочів пов’язане із збільшенням ціни на
пальне, посадковий матеріал. Підвищення
зарплат робочим теж вплинуло на вартість
овочів, крім того, весняні заморозки частково знизили урожайність. А ще збільшилась
орендна плата за землю, на 10% збільшено ПДВ.Та попри все пані Орися каже, що
відпускна ціна у них на овочі є досить помірною, і значного подорожчання найближчим часом не передбачається. За словами
Орисі Володимирівни, урожай цьогоріч видався непоганий. Особливо порадувала
картопля. Другий хліб,як кажуть у народі,
тут вирощують
не один рік, має
господарство
якісний
різновид сортів бульби.
Особливо
щедро зародив
сорт «Королева
Анна». Цей сорт
голландської селекції, але добре
прижився до наших грунтів та призвичаївся до кліматичних
умов. Урожайність становить біля 40 тонн
з гектара. Поруч з «Королевою Анною»
густими рядами щедро вистелені «Белла Роза», «Галла», «Рокко». А от перець
агрофірма вирощує вперше. І вже є певні
успіхи. На сонці гордо красуються високоврожайні сорти «Білозірка» і «Геркулес».
Далі – велика червона плантація томатів.
На площі активно працюють люди. Треба
встигнути до заморозків зібрати червонощоких. Завзято наповнює ящики томатами
балинцівська ланка (ланкова Наталія Антонюк). Пані Орися каже, що вже зібрали
близько 80 тонн помідорів. Окрім балинцвських працівників, на овочевих плантаціях
ФГ «Прометей» сумлінно збирають щедрі
дари поля ланки ланки з Борщева, Троїці,

Ганьківців, Перерова, Ценяви. А працювати
є з чим. Цього року збільшили посіви цибулі
ріпчастої, механізували процес збирання і
сортування цибулі. Це дало змогу підняти
зарплату робочим, не зменшивши кількість
робочих місць. Найбільш популярні коренеплоди морква і столовий буряк займають площу більше 10 га. Добірне насіння
голландських селекцій забезпечує високі
врожаї – до 50 тонн з гектара. І це при мінімальному використанні засобів захисту
рослин. У «Прометеї» не лише закуповують насіння провідних європейських фірм,
а й вирощують самі. Так, приміром вирощування розсади капусти дало змогу залучити людей до роботи з ранньої весни.
– Я щиро вдячна людям, які працюють
на полі й у складах. Вони люблять свою роботу, вкладають у неї свої сили, працюють

від душі. Починаючи від обробітку грунту,
посіву, захисту овочів від шкідників, хвороб
та бур’янів, проведено велетенський обсяг
робіт. Весь сільськогосподарський процес
проходив під прискіпливим наглядом агронома Михайла Томащука. Посів і посадку
овочів уже 12 років поспіль забезпечують
Василь Курліковський (заслужений працівник сільського господарства), Богдан
Романко, Михайло Луканюк, Михайло Гоянюк…Спасибі всім невтомним працьовитим рукам. Вони роблять корисну і благородну справу. Завдяки їм екологічно чиста
овочева продукція буде на полицях магазинів, у дитсадках, школах, лікарнях, – наголосила Орися Володимирівна.

Сергій ГРУДОВИЙ.
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Гумор вчителів

ловий спирт пити не можна, отже його формулу писати не будемо.”
Урядом
ухвалена
по- вого будівництва».
6. Вчитель математи-ф
«Програма доступне житстанова, направлена на вики: “Намалюємо безмежноУ
рішення проблеми забез- ло буде поширена в першу
малий трикутник. Ні, йогом
печення доступним житлом чергу на дві категорії гродуже погано видно - нама-ф
учасників АТО і внутрішньо мадян – учасників АТО і виІ як намагалась кацапська держава:
люємо трохи більший.”
переміщених осіб. Для цих мушено переселених осіб.
р
Лишала нас хліба, забрала в нас право.
7. Вчитель історії: “Піс-В
категорій спростили проце- Запропоновані зміни дадуть
Топтали нам мову, цькувалигероїв,
ля Павла І Росією вже біль-п
дури отримання державної можливість 50% компенсації
Хоч рани ятрились, та дух наш утроїв.
ше не керували жінки.”
допомоги за програмою «До- від вартості на придбання
п
8. Викладач в універси-«
житла, а також спрощуєтьступне житло».
Нам сонце свободи осяяло долю:
теті: ”Студентам із Африкик
Також відкоригували по- ся переліку документів, які
Таку довгождану здобули ми волю.
прохання здати свої “хвос-г
рядок, за яким держава на- необхідно подавати внутрішТа нам ще примарно до щастя народу,
ти”!”
даватиме підтримку зі слати ньо-переміщеними особам»,
С
Бо ще не здолали всіх звірів породу.
9. Вчитель фізики: “Ві-с
до 50 % вартості житла для - зазначив Геннадій Зубко.
зьміть графік та хрестикаПраво на державну підучасників АТО та внутрішВкраїна ще стогне, Вкраїна ще плаче:
ми відзначте галочки”.
ньо переміщених осіб та 30 тримку матимуть не лише
о
Народ у неволі й без права, одначе.
10. Вчитель: “Я завтрач
% для інших категорій на- громадяни, що перебувають
Та кожен з нас віру плекає крізь сльози,
візьму і несподівано дамс
селення. Про це повідомив на квартирному обліку, а й
Що влада не вічна, що згинуть морози.
вам контрольну роботу!” з
віце-прем’єр-міністр – міністр ті, що не мають у власності
11. Викладач: “Шанов-м
регіонального розвитку, бу- житла, або мають у власносНарод у надії: так вічно не буде,
ний студенте, ви мені бре-т
дівництва та ЖКГ України ті житлову площу, що не пеМільйонних злодіїв ненавидять люди.
шете, але я вам вірю.”
Геннадій Зубко, коментуючи ревищує 13,65 квадратного
с
Народ загоїть тяжкі болі й страждання
12. Вчитель біології: “Вил
ухвалення урядової постано- метра. Для внутрішньо пеНадія завжди помирає остання.
вже достатньо дорослі дляЯ
реміщених осіб передбачено
ви.
того, щоб знати, як влашто-м
Віце-прем’єр повідомив, право на участь у програмі
У Віри й Надії є рідна сестриця,
вана печінка.”
що постанова розроблена за умови, що вони не мають
Любов до знедолених в них пломениться,
Бажаємо вам більше гу-с
на виконання Закону «Про у власності житла, що знаА їх рідна ненька Софія віками
мору та радощів у вашомуг
запобігання впливу світової ходиться на підконтрольній
Сім’єю своєю живе з бідняками.
житті!
фінансової кризи на розвиток території України.
т
будівельної галузі та житлот
Тож, моя Вкраїно, моя рідна нене,
п
Народні чесноти всі линуть до тебе,
Б
Ми зло подолаєм, в нас Віра й Надія,
НАЙМЕНШОМУ СЕЛУ СНЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ - 240
щ
У правді Любов нам поможе й Месія.
Д
Наприкінці богослужіння отець-декан при24 вересня, у 16-ту неділю після
в
Іван АНДРУШКО П'ятидесятниці, у селі Вишнівка відбулися
вітав усю вишнівську громаду з ювілеєм, а юні
б
с. Джурів
заходи з нагоди 240-ліття від часу заснужителі Вишнівки подякували священнослуживання села, які почалися
телям за їхні молитви й участь у святкуванні.
урочистим богослужінням у
Після Божественної Літургії на могилі воїСвято-Михайлівському храна Анатолія Василика, який загинув 23 липня
МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ
мі. Божественну Літургію
2016 року поблизу м. Мар'їнка на Донеччині,
очолив Снятинський благобуло освячено пам'ятну надгробну плиту та
ЗДАЧІ ЗБРОЇ
чинний протоієрей Михайло
звершено заупокійну літію.
Після поминальної відправи своїм звоНезаконне
зберігання ти, що пристрої вітчизняного Марусяк у співслужінні нарушливим співом присутніх вразив народний
зброї, боєприпасів, вибухів- виробництва для відстрілу стоятеля храму прот. Яросаматорський чоловічий вокальний квартет З
ки – це злочини, за які зако- патронів, споряджених гумо- лава Марикота, а також прот.
«Січ» із села Белелуя.
ном передбачено криміналь- вими кулями несмертельної Любомира Куцака, прот. ВаНа завершення святкування до присутніх т
дії, реєструються у випадках силя Руданця, прот. Петра
ну відповідальність.
звернулися сільський голова Василь Шиян і н
З метою протидії неза- і в порядку, передбачено- Станчака і протодияк. Ромазаступник голови Снятинської РДА Ігор Гуцу- н
конному розповсюдженню му чинним законодавством на Підгірного.
Разом з вірянами в храляк.
зброї, боєприпасів, вибухо- України.
з
Нагадаємо, що відповід- мі молився сільський голова
вих матеріалів, спеціальних
л
За матеріалами офіційного веб-сайту в
засобів та їх реєстрації в но до ч.1. ст. 263 Криміналь- Ганьківців Василь Шиян (с.
Снятинського деканату УПЦ КП к
установленому законодав- ного кодексу України «Носін- Вишнівка належить до Ганьством порядку в період з 1 ня, зберігання, придбання, ківської сільської ради).
к
по 30 жовтня 2017 року на виготовлення, ремонт, перео
території Івано-Франківської дача чи збування вогнепальм
області в тому числі і Сня- ної зброї, бойових припасів,
ОБЕРЕЖНО ОТРУЙНІ ГРИБИ
с
тинському районі прово- вибухових речовин або вир
диться місячник добровіль- бухових пристроїв без пеУправління
держпродспожив- ніжкою. Це допоможе вам вдома воту шляхом подразнення кореняс
редбаченого законом дозво- служби в Снятинському районі по- ще раз перевірити, чи не потрапив язика, потім хворому дають випитив
ної здачі зброї.
Громадяни, які добро- лу» порушники караються відомляє, що станом на 21.09.2017 випадково між їстівними отруйний 3-4 склянки підсоленої води з метою
вільно звернуться до поліції позбавленням волі на строк р. в області зареєстровано 8 випад- гриб. Пам’ятайте, що у блідої поган- очищення шлунку та кишківника, піс-м
з метою здачі зброї, боєпри- від трьох до семи років.
ків отруєнь грибами, в результаті ки на нижній поверхні пластинки за- ля чого хворого кладуть у ліжко (нас
Для отримання більш яких потерпіло 12 людей. Отруєння вжди бліді;
пасів, вибухових матеріалів
живіт), йому рекомендується питип
інформації грибами реєструвалися в Верхота спеціальних засобів, що детальнішої
– не збирайте гриби біля сміттєз- холодний міцний чай.
в
зберігаються ними незакон- щодо добровільної здачі чи винському, Тисменицькому та Косів- валищ та доріг.
Ще раз застерігаємо гриб-д
но, у відповідності до ч. 3 ст. реєстрації зброї громадяни ському районах.
Єдиним способом розпізнавання ників-любителів
та
початківців:л
263 Кримінального кодексу можуть звернутись у сектор
Нагадуємо правила збору грибів, їстівних та отруйних грибів є їх зо- пам’ятайте, що сушіння, засолюван-З
України звільняються від дозвільної системи Снятин- яких необхідно дотримуватися:
внішні ботанічні ознаки.
ня і маринування, теплова обробкас
кримінальної
відповідаль- ського відділення поліції.
Перші ознаки отруєння піс- не руйнують отрути в грибах.
– ніколи не кладіть до кошика тих
у
Варто також пам’ятати, грибів, яких ви не знаєте, якщо гриб ля вживання отруйних грибів
ності.
Не купуйте консервовані в до-к
Понад те, якщо грома- що незареєстрована зброя викликає хоч найменший сумнів, з’являються через декілька годин. машніх умовах та свіжі дикоросліб
дянин у вказаний термін до- – це не тільки порушення за- краще його позбутися;
Майже всі отруйні гриби викликають гриби на ринках, у тому числі сти-у
бровільно здав до органів кону, а й причина нещасних
– не рекомендується збирати подразнення шлунково-кишкового хійних, бо це небезпечно для вашо-ш
внутрішніх справ мислив- випадків, які можуть трапи- старі перестиглі гриби;
тракту, виникають блювота, нудота, го здоров’я. будьте обережні щодод
ську вогнепальну, холодну, тися з порушниками та з їх
– не пробуйте на смак сирі гриби; сильні колькоподібні болі, а також грибів та грибних страв, якими васз
газову зброю, то він має неповнолітніми дітьми.
– не збирайте грибів, які мають симптоми розладу нервової системи пригощають!
І
можливість після оформленпотовщену знизу ніжку з блідим плів- – судоми, марення, погіршення зору.
Р. Столиця,у
Анжела МАКСИМ'ЮК частим кільцем – залишком оболоння відповідних документів
У разі отруєння грибами необНачальник управлінняр
Інспектор Снятинського ки. Таке потовщення і кільце – перші хідно негайно викликати лікаря або
зареєструвати цю зброю в
Держпродспоживслужби вг
відділення поліції ознаки смертельно отруйної блідої відправити потерпілого в лікарню.
особисту власність і викоСнятинському районіп
старший лейтенант поганки;
ристовувати її на законних
До прибуття лікаря слід надати дос
поліції
підставах. Просимо врахува– гриби збирайте тільки з цілою лікарняну допомогу: викликати блюв
Моя Україно, моя рідна нене,
Віками знущались недолюдки з тебе.
Та дух твій і волю враги не зломили:
Ми нація дужих, безмежні в нас сили.

12 найкумедніших висловлювань учителів та
викладачів, які допомагали розрядити атмосферу
найнапруженішого уроку.
Пам’ятайте з любов’ю ті
моменти та людей, які дозволили вам посміхнутися.
Можливо, вони сказали
це випадково, а хтось використовує “смішинки” навмисно. Але головне, що
вони роблять наше життя
яскравішим та більш насиченим. Отже, дивовижні
фрази викладачів:
1. Вчитель з будь-якого
предмету: “А тепер подивіться на картину, яку я, на
жаль, вже стер».
2. Вчитель хімії: “Подивіться на мене: перед вами
справжня молекула водню!”
3. Вчитель математики:
“Хай ось той жовтий кубік
буде для наочності синьою
кулькою.
4. Вчитель: “Я не можу,
коли на мене відразу дивляться 25 очей!”
5. Вчитель хімії: “Пропі-

25 вересня відійшов у вічність викладач Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича
Ігор Миколайович Мельничук

Народився 11 березня 1973 р. на Івано-Франківщині. У 1990 р. із відзнакою
закінчив Устянську середню школу. У
1990-1995 рр. навчався на історичному
факультеті Чернівецького державного
університету імені Ю. Федьковича. У
1995-1998 рр. – аспірант кафедри історії нового та новітнього часу. У 1998 р.
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
на тему: Українсько-російські відносини
у 1991-1997 рр: політичний та військо-

вий аспекти (науковий керівник - професор Макар
Ю. І.). Після завершення
аспірантури та захисту
дисертації працював асистентом кафедри політології та соціології, а з 2001
р. займає посаду доцента кафедри політології та
державного управління.
З 2000 р. по 2003 р.
працював
заступником

декана історичного факультету з навчально-виховної роботи. У 20042005 рр. очолював відділ
міжнародних зв’язків Чернівецького національного
університету імені Юрія
Федьковича. З 2006 по
2009 рр. був координатором магістратури із
спеціальності "Державна
служба". З 2011 р. очолює

відділ пострадянських досліджень Науково-дослідницького інституту Європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича.
У 2016 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня доктор політичних наук на тему "Інтеграційні проекти Російської Федерації на пострадянському просторі" за спеціальністю
23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
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вежа

Бліц-опитування у кафе «Підзамче»

«СПОГАДИ ПРО ШКОЛУ Є ОСОБЛИВИМИ»

У першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають всі вчителі
України. Тому напередодні Дня вчителя
ми поспілкувалися з колишнім вчителем
фізики, депутатом міської ради, ініціатором нашої рубрики Валерієм Вірченком.
Валерія Вікторовича в Снятині знає, напевне, кожен, але не всім відома його
педагогічна діяльність. Журналістам
«Снятинської вежі» було цікаво поспілкуватись про педагогічне минуле нашого співрозмовника не тільки на теренах
Снятинського району, а й на африканському континенті.
Після закінчення Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 1977 році Валерій Вірченко розпочав
свою педагогічну діяльність у Долішньозалучанській школі. «Залуччя одне із
моїх улюблених сіл. Зараз я з приємністю згадую ті роки. Педагогічний колектив
складався в більшості з молодих учителів та й директор школи, світлої пам’яті
Ярослав Іванович Романюк на той час
мав всього 29 років.
Колектив був досить дружнім та перспективним. Молоді вчителі прагнули чогось нового, змін на краще. Звичайно, що
тут працювали і педагоги зі стажем роботи, заслужені вчителі в яких ми мали чого
повчитись та набирались досвіду роботи.
Бути вчителем важко, але коли ти бачиш,
що твої діти виростають, тобі приємно.
Досить часто зустрічаю своїх учнів, які
вже впевнено крокують стежиною в майбутнє – це Дмитро Романюк, Микола Ма-

тейчук, Олексій Дякур, Микола Гоян та ін.
У пам’яті залишаються різні спогади, але
спогади про школу є особливими».
Опісля роботи в Долішньозалучанській школі Валерій Вірченко вирушив
у Ленінград (зараз – Санкт-Петербург)
на курси португальської мови після закінчення яких був направлений на роботу в екзотичну африканську республіку
Гвінея-Біссау вчителем фізики. Там наш
співрозмовник пропрацював три роки. За
цей час Валерій Вікторович написав для
учнів 7-8 класів підручник з фізики на
португальській мові,
також ним було розроблено програму
навчання для учнів
7-9 класів.
«Система освіти
у Гвінеї-Біссау зовсім
відрізнялася
від тодішньої радянської системи,
– зізнається Валерій Вірченко, – тут, якщо протягом року
пропустиш чотири заняття з одного предмету без поважних причин, то тебе відчисляють зі школи. Тому до відвідування
учні відносились досить відповідально».
Досить часто навідувалась перевірка, а перевіряли не тільки дітей, але й
учителів – чи мають конспекти на урок.
«Одного разу до мене на урок зайшли
подивитись чи є конспект, якого я не
мав. Але показавши книгу з фізики, яку

Еміграція покутян до Канади
на початку 1900-х років у
творчості Іллі Киріяка
Закінчення. Початок в №36.
З часом кожен мав уже свою хатинку,
таку схожу на ту, що залишилась у рідному краї: «Виліплена глиною й вибілена вапном, з великою печею в північнозахідньому куті; з великим на стовпцях
ліжком, у північно-східному куті; з довгим столом попри східню стіну й лавками попри східню й полудневу стіну; з
коверцем попід стелю на північній стіні й
образами святих, обтиканими висохлими гвоздиками й васильком на східній
стіні…». Та й святочний одяг нагадував
рідний край: «Убрана в білу, вишивану
сорочку, зав’язана кольоровою хусткою,
в кольоровій спідниці…»
На думку М. Петровського, письменник повинен створити «мікроклімат
середовища своїх персонажів, в якому
поміщає в центрі дуже важливу побутову – і вже тому історичну – річ, якій надається змісту етнокультурного символу…». Щодо повісті Іллі Киріяка «Сини
Землі», то авторові вдалося відтворити
саме такий «мікроклімат». Адже в центрі
уваги переселенці з їхніми щоденними
клопотами і турботами про шматок хліба, виживання у незвичайних для них
умовах. Напевно тому, кожна найдрібніша річ, деталь надто помітна, бо їй надано особливої ваги, до кожної дрібниці
звернена увага невеликого гурту людей.
І саме звичайні речі об’єднують цей гурт
у громаду, яка повинна вистояти і зберегти мораль, звичаї народу, від якого змушені були відколотися. Цю місію
письменник Ілля Киріяк, свідомо чи підсвідомо, покладає на дітей, образи яких
вводить до свого твору.
Людина, яка перебуває далеко від
рідної землі, намагається зберегти
пам’ять про батьківщину. Здається парадоксально, але на відстані згадуються деталі, дріб’язкові речі, непомітні у
звичних для людини обставинах. Автор
повісті «Сини Землі» ніби намагаючись
ще применшити вагу тих деталей, вкладає в уста хлопчини Корнила Воркуна
щемкі спогади-прохання про птахів, яких
пам’ятає в рідному селі: «Тату, чи наші
ластівки прилетять сьогодні до нашої
хати?», «Чому ви не взяли їх з собою?»,
«Напишіть до вуйка Петра, щоб він забрав їх зі собою, коли буде їхати сюди.
Бо вони так гарно співають…», «Напи-

шіть, щоб і бузьків привіз, бо вони так
смішно клацають дзьбами…».
Малий Корнило Воркун згадує і такі
деталі, на які у звичних обставинах ніхто
не звертав уваги, але на відстані вони
стають недосяжними і від того дуже важливими: «Мама казала мені вчора, що
коли ми вже будемо мати коні, то поїдемо знов до тої церкви. Я піду колядувати
до вуйка Онуфрія, вуйна дасть мені булку з маком і яблуко, а вуйко дасть мені
грейцар».
Особливо емоційні діалоги між персонажами повісті – дорослими і дітьми.
Неповні речення, риторичні запитання,
недоказані репліки передають настрій,
душевний стан героїв. Вони розуміють
одне одного і підтримують, особливо
коли йдеться про «своє» – таке далеке
і миле серцю і «чуже», в якому змушені
жити і миритися з цим.
Автор повісті «Сини Землі» не намагається робити власних висновків, але
читачеві зрозуміло, що молоде покоління переселенців буде пам’ятати рідний
край не тільки через розповіді батьків,
але й через дитячі спогади, які завжди
найяскравіші і зберігаються на все життя.
Особливо достовірно виглядають
монологи героїв повісті, репліки, які кинуті немов ненароком у розмові. Такі
ситуації видаються цілком природними,
нефальшивими, читач вірить персонажам більше ніж авторові. Проте автор
щораз дає змогу висловитись своїм героям, особливо, коли йдеться про дітей:
«Я забрав вас із теплого гнізда непопірених ще, і завіз сюди, не знаю нащо
й пощо, – додав Павло й втер крадьки
рукавом очі»
Ще дуже багато можна наводити
прикладів із повісті «Сини Землі» Іллі
Киріяка, яка є цінним документом про
життя української трудової еміграції в
перші десятиріччя ХХ століття в Канаді.
Вона допоможе широкому колу читачів
на Україні довідатись про долю синів і
дочок українського народу, які залишили рідну землю і пішли шукати щастя за
океан.
Ольга СЛОБОДЯН,
краєзнавець, член НСЖУ

написав, претензій до мене не було, –ділиться спогадами співбесідник, – також
досить важким видався мій перший урок,
навіть забув деякі слова португальською
мовою, але згодом опанував себе й урок
пройшов у звичному режимі».
Через три роки, повернувшись додому, Валерій Вірченко працював у Підвисоцькій школі під керівництвом Івана
Михайловича Гладчука. Тут Валерій Вікторович пропрацював всього півроку.
Далі була робота у товаристві «Знання»,
де працював відповідальним секретарем. А потім знову
робота в незвіданій Африці. Ще два
роки
педагогічної
діяльності в африканській республіці
й на цьому кар’єра
вчителя
Валерія
Вірченка завершилась…
Досить
цікаві
спогади про африканську країну, їхній
спосіб життя, система навчання захопили
нас, але ж і питання для бліц-опитування
чекали на відповіді. Тож пропонуємо і
Вам, шановні читачі, перевірити свої знання проглянувши наші запитання та відповіді нашого співрозмовника (без змін,
не всі вони є правильними!).
***
До Другої світової війни льотчиківдальтоніків не брали на службу у ВПС

США, але в 1941 році становище змінилося докорінно – їм стали віддавати перевагу. Чому? – Без відповіді.
Учитель не професія – це… – Спосіб
життя.
На яке дерево сідає ворона під час
дощу? – На мокре.
Якщо б Ви були письменником про що
б хотіли написати? – Хотілось би написати такий собі дороговказ – своє бачення
виходу з теперішньої ситуації в державі.
Найкумедніша Ваша фраза під час
уроку? – Сьогодні урок настільки простий, що навіть я запам’ятав.
Що ніколи не будете їсти на сніданок?
– Обід і вечерю.
Українське місто-партнер Снятина? А
польське? – Красногорівка, без відповіді.
Коли було започатковано фестиваль
«Покутське яблуко»? – П’ять років тому.
Назвіть оповідання В. Стефаника присвячене імміграції? – «Камінний
хрест»
Що робиться з червоною шовковою
хусткою, якщо її опустити на 5 хвилин на
дно моря? – Буде мокрою.
Відомий снятинський композитор початку ХХ століття? – Без відповіді.
Скільки сходинок у кафе «Підзамче»?
– Чотирнадцять.
Що можна побачити закритими очима? – Темряву.
Як звали дружину Івана Семанюка
(Марка Черемшини)? – Без відповіді.
Засновник Січового руху? – Це було в
Заваллі, то можливо Гунько.

МАНДРУЄМО ЗЕЛЕНИМИ
СТЕЖКАМИ РІДНОГО СЕЛА
Генеральна Асамблея ООН затвердила проголошення 2017 року Міжнародним
роком сталого розвитку туризму. В рамках
проведення обласної акції: «Мандруємо
Івано-Франківщиною. Туризм реальний
та віртуальний» завідуюча книгозбірнею
с. Орелець провела цікаву мандрівку із
юними та допитливими користувачами.
Мета акції: популяризація туризму
– стратегічного напрямку соціально-економічного розвитку ІваноФранківщини і важливої галузі рекреаційної інфраструктури краю.
Хто з нас не зачитувався книгами про знаменитих мандрівників? Ці загартовані, вольові люди
відкривали і вивчали нові землі. У
багатьох із нас виникало бажання
бути учасниками таких подорожей.
Але, щоб брати в них участь,
треба багато знати, набути необхідних навичок, загартовувати свій
організм.
Дитячий туризм – це не тільки добра
школа для майбутніх мандрівників, а й
чудове заняття для тих, хто хоче бути
здоровим, хто прагне краще пізнавати
свій край, його багатство, хто хоче ознайомитися з працею і життям народу, його
минулим.
Перед книгозбірнею постало питання:
як же краще ознайомлювати і прививати
любов до природи та берегти її?
Завідуюча бібліотекою розробила програму історико-етнографічної мандрівки
для користувачів (учнів 1-9 класів) «Стежками рідного Орельця», присвячену Дню
туризму за такими маршрутами:
Маршрут №1 – Історія та походження
с. Орелець;
Маршрут №2 – Славетні імена в історії
нашого краю;
Маршрут №3 – Мій отчий край – земля
моя у росах;
Маршрут №4 – Орелецький млин –
світ предивної краси (екскурсоводом для
юних мандрівників стала Библюк Галина);
Маршрут №5 – Цілющі трави, рідного краю (екскурсовод – вчитель біології
Устянської ЗОШ Мамчур Людмила);
Маршрут №6 – Диво-лугове (екскурсовод завідуюча бібліотекою Харітоник
Надія);
Маршрут №7 – STOP-кадр (фото рослин, зроблені учасниками мандрівки);
«Як цікаво, проклавши маршрут, йти з
рюкзаком за плечима по звивистих стежках, а то й навпростець через луг до річ-

ки», – сказав Шийка Валентин (учасник
мандрівки). Надовго залишиться в пам’яті
юних мандрівників розповідь про історію
рідного краю, давнього млина та лікувальної джерельної води з «Панської кринички», яку діти пили із великим задоволенням, бо цього дня було дуже спекотно.
Під час цієї туристичної мандрівки діти

освоїли туристичні навички та знання про
природу, закріпили уміння поводитися на
природі.
Отже, туристична діяльність у Орелецькій книгозбірні – це не тільки цікава
форма організації дозвілля, а й ефективний засіб розв’язання фізично-оздоровчих, природоохоронних, пізнавальних та
екологічних завдань виховання.
На цьому мандрівки не завершуються,
бо в Україні є чимало цікавих куточків, які
ще чекають на нас!
Надія ХАРІТОНИК,
завідуюча бібліотекоюфілією с. Орелець

ТОВ «АПФ
«РОДНИК ПЛЮС»
запрошує на роботу:

Агрономів,
Системних програмістів,
Бухгалтерів,
Економістів,
Трактористів,
Слюсар-операторів,
Водіїв (легкового та вантажного авто),
Слюсарів-ремонтників,
Інженерів КВПіА,
Підсобних робітників,
Обліковців,
Вантажників.
Звертатись: м. Снятин вул. Гоголя, 75
або за телефоном 0999737102,
2-13-50
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КВІТИ ДОБРА ТА МИРУ

Шановний
Куравський Степан Васильович!

Щорічно в Снятинському коледжі Подільського ДАТУ проводиться
огляд-конкурс осінніх квіткових композицій. Цьогоріч свято осені було
присвячено Міжнародному дню
миру, який відзначається щорічно 21
вересня в одне з найбільших християнських свят Різдво Пресвятої Богородиці.
Студенти разом зі своїми кураторами відповідально та творчо віднеслись до конкурсу. Серед
представлених композицій помітне
місце займали композиції із закликами збереження цілісності України,
завершення війни та побажаннями
миру на всій Землі: «Майбутнє України без війни» (гр. І – 21), «Стріляйте
тільки квітами» (гр. ВТ – 41), «Коли
закінчиться війна» (гр. І – 22), «Хай
буде мир на всій планеті» (гр. І – 11),

Від щирого серця Вас вітають з днем народження бувші працівники Снятинського райвиконкому і шлють таке вітання:
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі,
Й душа немовби молодіє,
По ліву руку всі – печалі,
По праву руку всі – надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя, то важка наука,
Хай буде здоров’я, щастя завжди з Вами
По ліву руку і по праву руку.
Від Бога божого благословення, від дітей та
онуків – втіхи, від людей поваги і шани.
З повагою Л. Грицюк
Т. Бурляк,
Н. Виноградник

Правління спілки самодільних композиторів Снятинщини імені Ярослава Барнича (голова Петро Корж), та культурно-мистецьке товариство імені Назарія Яремчука (голова
Ярослава Корж) щиросердечно вітають всіх, хто
причетний до музичного мистецтва:
професійних та аматорських виконавців,
музикантів, співаків, викладачів та учнів Снятинської, Заболотівської, Стецівської дитячих музичних шкіл, Джурівської дитячої школи
мистецтв імені Я. Барнича, вчителів музичного
мистецтва загальноосвітніх шкіл, керівників та
аматорів клубних установ, весільних та ресторанних музик, а також всіх меломанів, які купаються в кришталевих тонах, привабливих ритмах та в чарівному світі мелодій з Днем Музики
Своїми кольорами осінь грає.
Цей час чудовий – жовтень на порі.
Нехай душа і грає, і співає,
Щоб всі прожили в радості й добрі.
З повагою Петро та Ярослава Коржі

ОГОЛОШЕННЯ

вежа

2 жовтня 0 10 год. відбудуться збори Снятинської
районної організації політичної партії «Об’єднання
«Самопоміч» по висуненню кандидатів у депутати
до Заболотівської ОТГ. Місце проведення: м. Снятин,
вул. Т. Шевченка, 70 (2-й поверх).

«З Україною в серці» (гр. А – 21),
«Квіти добра і миру» (гр. ЕРМ – 32),
«Прощай зброя», «Розмалюю я жорстокий світ миром…» (гр. ВТ – 31) та
ін.
Для декого з нас мир – це повсякденна реальність. Мир – головна цінність для будь-якої людини.
Захищати його ідеали, зміцнювати
дружні відносини між державами,
спільними зусиллями працювати
для досягнення миру в усьому світі
– основні принципи, якими керувалася ООН, заснувавши це свято.
На наших вулицях спокійно, наші
діти ходять до школи. Там, де підвалини суспільства міцні, безцінний
дар миру може ніким особливо і не
помічатися. Проте для дуже багатьох людей у сучасному світі цей
дар – не більше, ніж казкова мрія.
Вони живуть в кайданах атмосфери
нестабільності та страху, що поро-

джується війною. Саме тому студенти Снятинського коледжу в основу
своїх композицій поклали голуба –
символа миру.
Після огляду квіткових композицій було визначено переможців:
І місце здобули група ОМ-11 (куратор Бордун Наталія Антонівна) за
композицію «Голубе миру, Україна
чекає тебе» та група ВТ-41 (куратор
Коваль
Наталія
Михайлівна) з композицією «Стріляйте тільки квітами».
Друге місце посіли
студенти групи І-11
(куратор Миронюк
Марія Михайлівна)
– «Хай буде мир
на всій планеті»
та група ЕРМ-31
(куратор Палійчук
Марія Василівна)
за квіткову композицію «Хай буде мир». За підсумками почесного журі третє місце дісталось групі А-21 (куратор Незгода
Тетяна Василівна) з композицією
«З Україною в серці» та група ОК31 (куратор Равлюк Тетяна Василівна) з композицією під назвою «Мир
українській землі».
Також було визначено переможців у номінації «За ідейне висвітлення проблем сучасної України». Ними
стали студенти групи ОМ-21 (куратор Кіцул Тетяна Миколаївна) з композицією «Як ви нам крила обрізали,
то ми мовчали. Годі! Тож відпустіть
тепер ви нас, бо ми вже сильні й
горді» та студенти групи І-21 (куратор Винничук Сергій Миколайович) з
композицією «Майбутнє України без
війни».
Відеосюжет дивіться
на YouTube каналі
«Снятинська вежа»

***

Приїхав чоловік із жінкою в село до
батьків – трохи помочи бульбу копати. А
жінка його була справжня львівська пані.
Вийшли з авто, глянув чоловік на
поле, глянув на тендітну жінку, почухав
потилицю та й каже:
– Ох і наї..мося ж ми зара тут з тобою!
Жінка у відповідь – радісно та з надією в голосі:
– А що, копати не будемо?

***

Вздрів кум кума та й каже:
– Моє шануванє, куме! Чуві’м жи Ви
ся розвели, то правда?
– Вітаю, куме! Йой і не питайте.
– Чого ся не тішите? Адже
вповідались’те, яке то стерво Ваша жона.
– Ще й яке! Були ми нещодавно в океанськім круїзі і коли стояли під час шторму на палубі, за борт випав хлопчисько,
син мільйонера…
– І що, куме, Ви кинулися його рятувати?
– Та де! Ніхто ся не кинув, тато хлопчиська не вміє плавати, а ше в тім місці
товклася купа акул. Аж раптом моя жінка
кидаєся в хвилі і рятує хлопчика!
– Йой!
– Хапає їднов руков його за чуприну,
другою чіпаєся трапа і їх витягают просто
акулі з пащеки!
– Матко Боска!
– Той богач від щєстя одразу їй виписав чек на мільйон долярів, дав добру
працю на своїй фірмі і хоче ся на ній женити!
– То є правдиве чудо!
– Ага, так во за яких п’єть мінут стала
багатою й знаменитою, мене покинула та
ше й грошима ся не поділила!
– Куме, а чого б то мала ся з Вами
ділити?
– Бо як би не штурхнув її у плечі, аби
скочила до води, то ніц би не мала!

К росворд « К вадрат сім літер »
По вертикалі:
1.
Різдвяна пісня. 2. Частина стіни навколо рами дверей. 3. Одна із слухових кісточок у
вусі. 4. Застаріле слово, або словосполучення,
які вийшли з ужитку. 5. Дрібна розмінна монета
в колишній Австро-Угорщині. 6. Невелика дошка, на якій художник розміщує полотно або
папір, коли малює етюди. 7. Морський їстівний
малюск. 11. Прислів’я «… і лікар поможуть чи
ні, а калитку розв’яжуть». 12. Співочий птах,
завезений у Європу з Канарських островів. 13.
Деталь телескопа. 14. Розмова родини з Богом. 15. Невеличка солодка булочка. 16. Пташечка з чорнилом. 17. Людина, яка зреклася
своєї віри. 21. Місто в Канаді. 22. Доброякісна
пухлина. 23. Частина будинку. 24. Руйнування
берегів хвилями і прибоєм. 25. Слово з пісні:
«І пісня ти мила, пісня ти люба, все про …, все
про любов». 26. Голови ОУН (б) Стефан … .27.
Самець Бджоли.
По горизонталі:
1.
Хижий звір родини Куницеві з цінним пухнастим хутром. 2. Городна культура з
великими довгастими плодами. 5. Чоловічий
плащ з відлогою. 8. Дружина чоловічого брата.
9. Людина, яка займається сільським господарством. 10. Народна назва християнського
обряду освячення води на свято Водохрещя.
11. Плодове вічнозелене дерево родини Лаврові. 13. Прилад для вимірювання пройденої
судном відстані. 15. Установка, в якій здійснюється керована ланцюгова реакція поділу
атомних ядер. 18. Утеплені приміщення для

Народний часопис

Снятинська

вежа

Адреса редакції: м. Снятин,
вул. Шевченка, 70.
тел. 0502251210

Засновник
Снятинська міська рада

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

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

зимівлі бджіл. 19. Дитяче ліжечко. 20. Повільний темп музики. 21. Український Живописець
В’ячеслав … , твори «Солдати», «Натюрморт
з самоваром», та інші. 23. Канадська поетеса
українського походження Марія …, родом із
села Тулуків Снятинського району. 25. Музичний твір для 4-х виконавців. 28. Японський
острів. Союз Європейських держав. 30. Одна
із назв абетки. 31. Напівводяний ссавець родини Полівкові. Зменшення маси льодових
внаслідок танення. 33. Вічнозелений чагарник
родини Кипарисові.
Роман Ружило
м. Снятин

Велопроща
Снятин – Погоня
Запрошуємо всіх любителів покататися
на велосипеді, приєднатися до велопрощі,
яка відбудеться 30 вересня – 1 жовтня.
Маршрут пролягатиме зі Снятина – Обертина – Тлумача до Погоні. Ввечері на вас
чекає чудова програма.
Весела компанія друзів, сміх, співи, чудові краєвиди – це чи не найкращий спосіб
провести свої вихідні.
Збори учасників 30.09.2017, о 08:00
год. Божественна Літургія у Храмі Чуда Св.
Архистратига Михаїла м. Снятин. Старт о
09:00.
Чекаємо на тебе!
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