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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ЛЮБЕ МІСТО!
Наше місто святкує свій день, день, який
об’єднує всіх, кому дорогий наш Снятин.
Це свято всіх тих, для кого він став долею:
хто народився і виріс тут, хто приїхав
і залишився назавжди, зустрів кохання,
створив сім’ю, збагатився друзями.
Тут особлива атмосфера затишку та
спокою, мальовничі краєвиди, ошатні будинки,
затишні вулиці. Снятин – домашнє місто,
місто асоціацій, місто наших мрій, нашої
історії та культури, зрештою – просто
наше рідне місто і цим сказано багато.
День міста - ще одна нагода подякувати за
добрі справи, які ви робите для міста та в
цілому для Снятинщини. У свою чергу і міська
влада всі зусилля спрямовує на те, щоб життя
ставало комфортнішим і сучаснішим.
Мені дуже хочеться, щоб ми з вами зберегли
таке ж порозуміння, взаємну повагу і підтримку
для подальшого розвитку нашого міста. Ціную
ваші небайдужі серця, підтримку, розуміння та
відданість, бо тільки коли ми, як громада, будемо
сильні, будемо розвиватися і зміцнюватися.
Будемо рухатися вперед, і все у нас буде добре.
Від імені депутатів міської ради, виконавчого
комітету, громадської ради міста та від себе
особисто щиро вітаю всіх із Днем міста.
Зберігаємо вірність рідному Снятину!
Примножуймо його добробут й самі
радіймо достатку і долі!
Нехай зростає та процвітає наше улюблене
місто! Хай щастя, любов і достаток
живуть на кожній його вулиці, у кожному
домі, в кожній родині, об’єднуючи всіх нас
у згуртовану і небайдужу громаду.
Зі святом вас, дорога снятинська громадо!
З днем народження рідний Снятине!
Слава Вам і нашому Снятину!
Слава Україні!

СНЯТИН

Що за диво, що за край
Все кругом, мов водограй,
І садки, і гай і річка,–
Що згори біжить, мов стрічка.
Шум дерев і спів пташок,
З церкви дзвонів голосок,
Мов страж – Ратуш гідний –
Це наш Снятин рідний.
Дуже я його люблю!
Він найкращий – визнаю!
Снятин – місто-казка!
Завітай будь-ласка.
Марія ЧЕХОВСЬКА

З повагою, міський голова
Анатолій ШУМКО

ЗАПРОШУЄМО!!!

23 липня 2017 року
На льодовому майданчику в
міському парку з нагоди 859-ї
річниці м. Снятин святкуємо разом

ДЕНЬ МІСТА
ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ:
З 11.00 – святковий настрій вам подарують: духовий оркестр, троїсті музики, клоуни та аніматори;
18.00 – урочисте відкриття свята,
вітальне слово міського голови, вручення нагород, концертні номери за
участю аматорів міста та колективів
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а
саме: Народний артист України, професор ПНУ ім. В. Стефаника Михайло
Крикливець; лауреат міжнародних та
всеукраїнських конкурсів, дует акордеоністів «Концертіно» у складі якого
доктор мистецтвознавства, професор,
заслужений артист України Мирон
Черепашин та заслужена артистка
України Марина Булда; вокальний
ансамбль «Ладо» (керівник кандидат
мистецтвознавства, доцент Людмила
Обух), а також Михайло Франчук та
Евеліна Шувальська; лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів Світлана Загарук та інші.
20.00 – гості свята гурт «Дзвони»
22.00 – DJ Anton Pugachev
Також на вас чекає дегустація смачних страв та захоплююча лотарея.
Виконавчий комітет міської ради
Оргкомітет по
святкуванню Дня міста

«ЇХ УСІХ ОБДАРУВАВ БЛАГОВІСНОЮ ДОЛЕЮ БОГ»
Любов і повага до міста, приходить з
усвідомленням його славного й героїчного минулого. Історія міста відображена
через призму добрих справ, його видатних мешканців, які в усі часи творили і
примножували славу і добробут Снятина.
Наш земляк, уродженець Снятина,
письменник, історик-краєзнавець, засновник журналу «Снятин», випуски якого
успішно відновлено – Михайло Бажанський писав: «…Є великі люди, про яких
вже знає історія, але є і такі, якими історія
ніколи не буде займатися. Так, вони не
гіганти. Але без них не могли жити багато тисяч наших співвітчизників-українців.
Їхніми руками зводились будинки, церкви, школи, творились великі шедеври,
пеклись різдвяні калачі, великодні паски,
писались писанки, зорані поля, посаджені сади… Їх усіх обдарував благовісною
долею Бог».
У день міста стало доброю традицією
нагороджувати жителів та підприємців
міста, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток краю, своєю щоденною працею
сприяють збагаченню духовних цінностей снятинчан.
Тож, керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
заслухавши та обговоривши пропозиції
міського голови Анатолія Шумка, щодо
внесення запису в Книгу громадянської
та професійної честі м. Снятин та затвердження списку нагороджених з нагоди
відзначення Дня м. Снятин у 2017 році,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Внести запис до Книги громадянської та професійної честі м. Снятин з
нагоди відзначення Дня м. Снятин у 2017

році гр. Дмитриченка Миколу Федоровича (див. стор. 3).
За рішенням виконавчого комітету
кращими визнано:
– За проведену значну роботу по благоустрою і впорядкуванню прилеглої території :
– Двір садибного типу жителя вул.
Черемшини Пороха Руслана Олексійовича
– фірма «Євромодуль» – ПП Гаврилюк Ігор Іванович

– За високу громадянську відповідальність і доброзичливість, за підтримку, розуміння і співпрацю
Снятин «РЕМ» – керівник Гунько Микола Іванович
нагороджуються грамотами:

Яценюк Іван Богданович – диспетчер
філії АТ «Снятинський РЕМ»
Яценюк Василь Богданович – слюсар
по ремонту автомобілів філії АТ «Снятинський РЕМ»
– За тісну співпрацю і практичну допомогу у вирішенні питань соціальноекономічного та культурного розвитку м.
Снятин
ПП «Томаш» – почесний наставник
Фетісов Віктор Васильович;
Працівники підприємства:
– Калитчук Анатолій Петрович
– Майданський Василь Васильович
– Перепужняк Віталій Зіновійович
– Данилюк Зіновій Вячеславович
– За активну громадську позицію, активну участь в соціально-культурному
житті міста
– Човган Ірину Богданівну
– Онищук Уляну Теофілівну
– Попович Лесю Анатоліївну

Продовження на стор. 2
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«ЇХ УСІХ ОБДАРУВАВ БЛАГОВІСНОЮ ДОЛЕЮ БОГ»

– За добросовісне виконання своїх
депутатських обов’язків, відданість справі, активну участь у розбудові місцевого
самоврядування:
– депутат міської ради Грицюк Лідія
Омельянівна
– За відданість справі, активну участь
у розбудові місцевого самоврядування
– член виконавчого комітету міської
ради Луцак Мирослав Богданович
– член громадської ради при міському голові Ступарик Василь Ілліч
– За вагомий внесок родини у виховання та навчання підростаючого покоління снятинців, за вірність високим
духовним та національним цінностям
родину Тимофійчука Михайла Михайловича.
– За вагомий внесок родини у розвиток і становлення медицини в місті, за заслуги у галузі медицини кількох поколінь
нагороджується
родина(світлої пам’яті) Іванчука Романа Івановича.
В номінації «Твори добро, живи за
правдою на землі» відзначено працівницю банку одягу Кучму Христину Мирославівну

– За вірність народним традиціям, наполегливість, любов до своєї землі, за
те, що приносить до столу неповторний
дар землі та сонця нагороджується Малофій Ярослав Іларіонович
– За спадкоємність професії,
вагомий
внесок
кількох поколінь
у
збереження,
продовження та
утвердження трудових традицій,
багаторічний високомайстерний
доробок в фотомистецтві, активну
пропаганду
ф ото м и с те ц т ва
нагороджується
династія родини
Довганів
– За вірність
педагогічним принципам, високим духовним та національним цінностям, багаторічну педагогічну діяльність, виховання
та навчання підростаючого покоління нагороджується Кушик Володимир Станіс-

Родина Тимофійчуків
Тимофійчук Михайло Михайлович У
1981 році закінчив Чернівецький державний університет з відзнакою. В 1979 році
одружився з студенткою романо-германської філології Галиною. По закінченні
вузу стає вчителем історії у Снятинській
с/ш ім. В. Стефаника, дружина вчитель
французької мови.
У 1998 році снятинці обрали улюбленого вчителя міський головою, ким він

відпрацював два терміни поспіль. З 2007
року по сьогоднішній день, Михайло Михайлович працює в Снятинській ЗОШ ім.
В. Стефаника вчителем історії та предмету «Захист Вітчизни». Добрі справи
свого вчителя та класного керівника про-

довжують його випускники заступники
міського голови Кушик Віктор та Анатійчук Василь.
Як історик, Михайло Михайлович
займається дослідженням минувшини
рідного Покуття та Снятина зокрема. Є
співавтором книги «Снятин – місто над
Прутом».
Самовіддано передає свої знання з
англійської та французської мов дружина
Галина Несторівна, адже чимало
її випускників вибрали педагогічну
стежку у житті.
Дочка
Юлія
Михайлівна продовжую педагогічну династію. Сьогодні вона доктор
філософії, доцент
кафедри сучасних європейських
мов
Чернівецького
торговельно-економічного
інституту.
Син
Роман
Михайлович-здобув фах спеціаліста комп’ютерної
інженерії. Любов
до гірських мандрів, привиту батьками,
він викладає в цікавих публікаціях та
оповіданнях у власному блозі, що має
десятки тисяч любителів гірського туризму з усього світу.

Родина Іванчуків
Іванчук Роман Іванович -перший травматолог в Снятинському районі, працював завідуючим травмалогічним відділенням Снятинської ЦРЛ, учасник бойових
дій, ліквідатор
ЧАЕС,
віддав
медицині 40років.
Іванчук Валентина Пилипівна, зі славної
родини медиків
Бабенків з Черкащини, 43 роки
пропрацювала
педіатром
в
Снятинській
ЦРЛ.
І в а н ч у к
Оксана
Романівна після закінчення ІваноФранківської
державної медичної академії
працює лікарем-отоларенгологом у Снятинському відділенні поліклініки, виховує
сина Данила.

Брат-Іванчук Юрій Романович як і
батько працює лікарем травматологом.
Його дружина Ірина доцент Івано-Франківського медичного університету. Вихо-

вують двох дочок Марту та Мар’яну.
Ось така династія лікарів живуть та
трудяться в нашому містечку

лавович
– За вірність високим духовним та
національним цінностям, патріотизм та
самовідданість справі нагороджуються
жителька мікрорайону Микулинці Кіцул

Марія Іванівна
- Нагороджується Онуфрейчук Юрій –
житель мікрорайону Кулачин. Юрій є так
званим менеджером футбольної команди мікрорайону Кулачин, його організато-

ром та натхненником, і стадіон покосить і
команду зорганізує.
Народна мудрість каже: «Де мир, там
і лад, там є в хаті благодать…» Велике
національне надбання, моральні цінностіх
української родини – це сім’я. Сім’я, цез
джерело, водами якого живиться річкад
нашої держави. Хочеться, щоб ця річка
була повноводною і широкою, аби велика наша родина українська була щасливою і красивою
Цього річ у номінації «Шляхетна снятинська родина» відзначається родина
світлої пам’яті Степана Бахмата

Наше місто – земля особливої долі,
особливих людей, особливої історії. Історії давньої, героїчної. Ми доторкнулися до частини людей, які не звикли до
слави, але їх щоденна праця, життя – то
джерело людської мудрості і самовідданості. І саме в День свята міста, ми хочемо обдарувати теплими словами усіх
наших містян, всіх хто живе і наповнює
життям наше рідне місто.

Марія ОРИЩУК,
секретар міської ради

З автобіографії фотомитця Ярослава
Станіславовича Довгана
«Я, Ярослав Станіславович Довган,
народився 20 червня 1927 року у родині
службовців.
Після закінчення школи вибухнула в
1941 році Друга світова війна і я, зеленим юнаком був вивезений фашистським
окупантами на каторжні роботи до Німеччини.
Фізично і морально виснажений у юні
роки я пізнав жагу ненависті до тих, хто
людину перетворює в раба, хто в людині відбирає найдорожче-право на волю,

ників України. Мною створено понад 300
фотохудожніх творів, приймав участь у
24 обласних виставках. Брав участь у
щорічному фотообміні між клубами фо-м
тохудожників держави. Таким чином,з
я спілкуюся професійно з визначнимив
майстрами фотохудожнього портретногоч
жанру Польщі, Англії, Румунії, Австрії, Ні-ч
в
меччини».
Мрією Ярослава Станіславовичат
Довгана було, щоб син Юра став про-і
фесійним фотохудожником. І його мріяв
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на життя. Можливо саме ця обставина здійснилася, тому що Юрій Ярославо-в
спричинила рішення взяти фотоапарат, вич до дня смерті пропрацював фото-д
щоб показати красу людську, щоб фіксу- художником зі стажем більше 30 років у
вати, творити добро. Творити красиве, фотоательє №13 (теперішня фотостудіяй
корисне, вічне.
«Довган»), а внук Володимир продовжуєс
З 1991року член Спілки фотохудож- працювати фотографом по даний час. о
п
с
з
Родина Бахматових
в
Сьогодні ми хочемо відзначити спад- футболу. Дружина його була доброюп
коємців шляхетних родин Бахматових- кравчинею. Виховували двох дочок - Іри-т
ну та Галину., жили тихо, непомітно, од-і
Гуцуляків- Рогатин.
В 1951 році в м. Снятин на працю нак шляхетно, з повагою одне до одногон
була направлена Марія Миколаївна Бах- та до людей. Добре виховання отрималид
мат-Гуцуляк, яка переїхала до Снятина діти. Рогатин (Бахмат) Ірина Степанів-е
з двома дітьми Уляною та Романом, з на після закінчення Снятинської ЗОШ
братом Степаном та їх мамою Катери- ім. В. Стефаника (яку закінчила на відною., з родини Попроцьких. Саме бабця мінно) навчалася в Чернівецькій медич-г
Катерина Попроцька закінчила Краків- ній академії, отримавши вищу освітуФ
ську гімназію, вільно володіла німець- згодом працювала на Хмельниччині таТ
кою, польською та іншими мовами. Пані з 1988 року працювала дільничим тера-с
Бахматовій, як в Снятині її називали пе- певтом в м. Снятин,а з 1993 року по да-п
рейшли родинні герб та титул. Батька ний час працює лікарем ультразвуковоїш
д
Степана та Марії Бахматів замордували діагностики в Снятинській ЦРЛ.
в КДБ, вуйцьо Влодко помер в США, де
Чоловік – Володимир Ілліч працювавй
посмертно йому присвоєно звання пол- головним лікарем на Хмельниччині тап
ковника УПА. Спадкоємці роду Роман, сьогодні перебуває на заслуженому від-с
в
Уляна, Ірина, Галина успадкували шля- починку.
хетність від своєї бабці, мами, тата.
Сім’я виховала двох синів Віталія
Степан Миколайович Бахмат одру- та Ярослава та дочекалася двох онуківп
л
жився зі снятинчанкою Терновецькою Владислава та Мар’яну.
Марією Петрівною, працював перукарем
Ось такі виховані, доброзичливі, врів-у
в приміщені старої лазні, де був осеред- новажені та шляхетні люди живуть посе-т
с
ок любителів шахмат та доміно, а ще ред нас.
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Снятинська

вежа

вчить запускати в дію не лише мотори, а і механізми
доброти, порядності, відповідальності
Він мислить і діє мудро і гнучко, виходячи з рятівних імперативів добра і
знань. А люди, які знають Миколу Федоровича багато років, стверджують, що

моральний закон в його серці укорінився
з дитинства. Самобутню життєву стезю
він, уникаючи галасу і шуму, які зазвичай усе руйнують і спотворюють, торував
чесною сумлінною працею, постійним навчанням, досягаючи високого рівня якості наукового мислення, межової ясності
і простоти викладу думок без модерних
вкраплень, туманної алегоричності і надумано-безпідставного кодування, які
утруднюють розуміння не лише людьми
простими, а навіть фахівцями сутності
досліджуваних процесів, засмічують наукову лексику лжемодерною термінологією.
Глибинне знання проблем, якими займається, компетентність, оберігають
М.Ф. Дмитриченка від подібних вад,
властивих сучасним швондерам від науки.
Микола Федорович добре відомий
у науковому світі, самодостатній, авторитетний вчений в галузі трибології і матеріалознавства, який має свою наукову
школу і вкладає в її розвиток і знання, і
силу, і душу, і час, аби найоптимальніше здійснювалися фундаментальні дослідження фізико-хімічних і трибомеханічних характеристик водно-гликолевих
рідин, конструкцій і вузлів механізмів,
вдосконалення яких потребує машинобудівна промисловість України.
Глибоке знання теорії допомогло
йому разом зі своїми помічниками здійснити ряд винаходів і навіть відкрить та
одержати понад 30 авторських свідоцтв і
патентів на створення нових методів досліджень технологічних процесів самозмащувальних матеріалів і конструкцій
вузлів тертя. Результати цих наукових
пошуків викладені в 355-и наукових статтях, 14-ти монографіях, семи підручниках
і трьох довідниках. Учнями його написано й захищено три добротні докторські і
дев’ять інноваційних кандидатських дисертацій.
РЯДКИ З БІОГРАФІЇ:
Народився М.Ф. Дмитриченко 19
грудня 1952 року в м. Снятині ІваноФранківської області в сім’ї вчителів.
Тато Федір Михайлович, кадровий військовий, учасник Другої світової війни,
під час якої і став інвалідом, повернувшись з пройденого ним і людьми пекла
до мирної праці, викладав у школі фізику
й астрономію, мама Катерина Олексіївна
працювала вчителькою молодших класів. Його ж змалку вабило небо й літаки
в ньому.
Рано зрозумів, що для здійснення мрії
потрібні добрі знання. Отож, учився сумлінно. А вчитися було в кого: насамперед
у батька, який був головним його репетитором з точних наук, та завуча школи,
старого інтелігента, випускника Віден-

ського університету Рафаїла Михайловича Козулькевича. Були в його житті й
інші чудові вчителі і наставники, яким він
довіку вдячний. Серед них вчені зі світовим ім’ям – академіки Павло Васильович Назаренко і Василь Григорович Кремень.
Все життя навчання його не
лише приваблювало, а й захоплювало та й досі захоплює. Школу
Микола Федорович закінчив з золотою медаллю, Київський інститут інженерів цивільної авіації –
теж з відзнакою. З 1976 по 1979
рік навчався в аспірантурі цього
ж інституту. У 1980 році успішно
захистив кандидатську дисертацію, а у 1992-му – докторську. У
його дисертаціях досліджено дію
граничних шарів у контакті тертя
і режимах змащування деталей
триботехнічних систем. За цикл
науково-дослідницьких робіт в
галузі трибології ще в 1981 році
став лауреатом премії Ленінського комсомолу України і Української
науково-технічної Ради в галузі
науки і техніки.
Поталанило М.Ф. Дмитриченку особисто познайомитися і
зі світовим досвідом організації
освіти і науки в цілому та в галузі трибології зокрема. У 1985 році
він був на стажуванні у Бухаресті.
Згодом два роки засвоював новації в роботі Імперського коледжу науки і техніки
Лондонського університету. У 1995–1998
роках проходив наукове стажування в
Інституті технологій штату Джорджия в
США, а в 2001 році – в Канаді, в університеті Делхаузі.
У Київському інституті цивільної авіації пройшов шлях від студента до професора, завідувача кафедри. Був і проректором цього авторитетного вузу. У
2000–2002 роках працював начальником
департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. У 2002 році
обраний ректором Національного транспортного університету. На цій посаді він
і понині. А ще в цьому ж закладі очолює
кафедру «Виробництво, ремонт і матері-

ними, совісними і мислячими людьми.
Формуванню таких кадрів і підпорядковані стратегічні і тактичні напрями
діяльності університету, організація та
проведення навчального процесу, використання в ньому новітніх інформаційних
технологій та ЕОМ, фундаментальних та
прикладних наукових досліджень з урахуванням сучасного стану розробки наукових проблем в галузі автомобільного
транспорту, транспортного будівництва
та засвоєння майбутніми фахівцями кращого зарубіжного досвіду роботи транспортно-дорожніх комплексів.
– Кредо нашого навчального закладу, – говорить М.Ф. Дмитриченко, – відкриття, формування і розвиток тих спеціальностей, які пов’язані з транспортним
комплексом і дорожньо-будівельним
сектором нашої держави, тобто всією
транспортною інфраструктурою, починаючи з проектування й управління і закінчуючи експлуатацією та ремонтом. Це
також і мости, і тунелі, і дороги, і митна
служба, і митний контроль на транспорті, і транспортне право і т. д. І для всіх
цих напрямків і підрозділів має бути передусім належне кадрове забезпечення.
Навчальний процес у нас здійснює висококваліфікований склад педагогів. Серед науково-педагогічних працівників 58
професорів і докторів наук, 259 доцентів
і кандидатів наук, 11 лауреатів Державної премії України, 11 заслужених діячів
науки і техніки. 25 наших викладачів є
дійсними членами і членами-кореспондентами галузевих академій України та
інших держав. Такий контингент, думається, здатний досягти фундаменталізації професійної підготовки, забезпечити
високий рівень професійної кваліфікації
та фундаментальної компетентності наших випускників вузу. Задля цього професорсько-викладацьким складом були
розроблені і впроваджені сучасні активні
форми і методи навчання, новітні технології, здійснено заходи по реалізації
положень Болонської декларації і впровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу, що і дозволило, використовуючи різні підходи,
оптимізувати реалізацію структурно-ло-

алознавство».
Його науково-методична, педагогічна
і дослідницька діяльність спрямовані на
якомога якіснішу підготовку висококваліфікованих фахівців, які б змогли забезпечити підвищення ефективності всіх видів
транспорту, вдосконалення інфраструктури дорожнього комплексу України,
розробку та впровадження новітніх технологій. У підготовці фахівців М.Ф. Дмитриченко виходить з того, що Україна має
розвинуту транспортну мережу, а саме:
30 тисяч кілометрів залізниць, 172 тисячі кілометрів автомобільних доріг, майже 4,5 тисячі кілометрів внутрішніх водних шляхів, 19 морських та 10 річкових
портів, 36 аеропортів. І щоб цей один із
найважливіших секторів соціально-економічної системи країни сповна забезпечував потреби суспільного виробництва і
населення у перевезеннях і власне саму
життєдіяльність держави, цілісність її
економічного простору, зв’язок з іншими
країнами та обороноздатність, потрібні
фахівці, які б мали по-перше, знання на
рівні часу, по-друге, вміли їх застосувати
на практиці, по-третє, були б відповідаль-

гічної схеми підготовки студентів, перейти від педагогічного традиціоналізму до
нових форм і методів навчання, інтенсифікувати викладання навчальних дисциплін, забезпечити діагностику якості
навчання з урахуванням особливостей
фахової підготовки і таким чином досягти
високої якості підготовки фахівців з вищою освітою, їх адаптації до ринкових
умов та інтеграції в європейській освітній
і виробничий простір.
Водночас тут дбають і про адекватне реагування на запити ринку праці в
Україні, своєчасну і ефективну адаптацію
процесів підготовки фахівців до вимог
сьогодення. Здійснюється це шляхом
вдосконалення та внесення відповідних
змін до навчально-методичної, матеріально-технічної і організаційно-виховної
роботи та формування нових фахових
спрямувань і програм підготовки фахівців за вимогами роботодавців.
Нині університет має більше двох
сотень угод з провідними компаніями,
транспортними структурами дорожньобудівельного комплексу щодо підготовки
кадрів для них, а вони виплачують іменні
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стипендії, надають обладнання і техніку,
автомобілі для навчального процесу, наукових досліджень, студенти отримують
можливість безкоштовно проходити стажування і практику на передових підприємствах галузі. Чимало робить для Національного транспортного університету
Київська міська державна адміністрація,
зокрема з фінансування наукових досліджень як фундаментальних, так і прикладних. Допомагають і обласні автодори та інші підприємства й організації,
пов’язані з автомобільно-транспортним
комплексом України.
І хоч не вся розповідь Миколи Федоровича про своє дітище вмістилася на
цих сторінках, вона дала змогу відчути
його добре розвинуте почуття особистої
відповідальності, силу його аналітичного
і діяльного розуму, неабиякий організаторський хист, глибоко гуманістичний світогляд і надзвичайну працьовитість, що
і дозволило йому вивести очолюваний
університет в лідери серед вищих навчальних закладів України та зробити потужним науковим центром, розширивши
контакти з профільними науково-дослідними установами і зарубіжними навчальними закладами-партнерами.
За плечима М.Ф. Дмитриченка прекрасна школа пізнання людських характерів і людської психології, школа набуття власного досвіду і здатності діяти
згідно з принципами, аби не стати іграшкою в руках пройдисвітів. Життя навчило його з гідністю переносити те, чого в
даний час змінити не можна. І чим трудніші і важчі обставини, тим більше твердості і рішучості виявляв і виявляє. Саме
унікальне поєднання в ньому розуму і
високого обов’язку, добропорядності і
почуття власної гідності, поєднання сумління і мужньої терплячості, допомагали
йому попри всі негаразди, грози і передгроззя, заслужені і не заслужені докори і
звинувачення, які час від часу виникали
на його шляху, вистояти на висоті, зберегти людську шану. Звичайно, були в
його житті і помилки і прорахунки, але
він не боявся їх визнавати. Його життя,
його вчинки – приклад для колег, як треба працювати, дотримувати слова, та як
ставитися до викладачів і студентів, щоб
це була одна міцна команда. Характерно, що його взаєморозуміння з колективом тримається не на силі влади, а на
повазі. А це надійніше. Силою своєї особистості він зміг об’єднати людей різних
поглядів. Працівникам імпонує його прагнення бути справедливим, жити і діяти
по правді і совісті. Приваблює і рідкісне
в наш час для керівника вміння чути людей, їхні біль і радість, відчувати себе їх
частинкою і працювати для блага їх так,
як працював би для блага власних дітей.
Живе Микола Федорович в турботах про
державу, очолюваний ним вуз і сім’ю.
Життя його як на долоні. Це життя
класичного, щирого і романтичного вітчизняного інтелігента, фундаментального вченого і організатора навчального
процесу, педагога за покликанням, який
вчить запускати в дію не лише мотори,
а і механізми доброти, порядності, відповідальності в людській поведінці, та
оберігати душі студентів від почуття розпачу, невлаштованості, безвиході, що
з’являється у молоді в наш шалений час.
Микола Федорович обрав єдино вірний
курс: бути з людьми, бути для людей,
бути з ними і для них. Мабуть, це також
сприяло тому, що він став явищем і в
освітянському просторі, і в науці. Склалося, вдалося і його сімейне життя, в якому
лад і гармонія. Добрих слів заслуговує
його дружина Лідія Михайлівна, сильний,
авторитетний в Україні фахівець в галузі ендокринології, красива і мудра жінка,
його ангел-хранитель, друг, порадник і
найперший помічник по життю. Радують
своїм професійним ростом і порядністю
вже дорослі діти – дочка Галина і син Андрій.
Нехай і далі оберігає їх Бог і шанують
люди. А ця публікація стане ще однією
краплинкою у зростанні їхньої подальшої
популярності в Україні і світі.
Валентина МЕНШУН
Журнал "Трибуна", № 1-4, 2013 р.
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КУЛЬТУРНО-ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ СНЯТИНА
Згідно рішення обласної ради народних депутатів у Снятині 17 липня
1949 р. відкритий літературно-меморіальний музей Марка Черемшини
Організатором і директором музею
до 1974 р. була дружина письменника
Наталія Семанюк. Усю свою діяльність
вона спрямовувала на збір найцінніших
пам’яток життя та діяльності письменника. Не менш плідною була її екскурсійна, масова та наукова робота. Н. Семанюк в 1960–1970-х рр. брала участь
у наукових конференціях, які організовували вищі навчальні заклади ІваноФранківська, Чернівців, Львова, Києва.
У цей період підтримувала переписку
з письменниками, видатними діячами
української культури. «Поезією у прозі»
називала її листи Ірина Вільде. Щирістю взаємин і добротою віє від листів О.
Гончара, М. Рильського, І. Чендея, В.
Касіяна, А. Музички, Р. Гульки, П. Атанасова, адресованих Н. Семанюк. З
ініціативи М. Рильського і літературознавця О. Засенка Наталія Семанюк видала «Спогади про Марка Черемшину»
(1958). Залишились ненадрукованими її
праці: «Про що шуміли смереки» та «У
вінок народної шани». У 1960–1964 рр.
Н. Семанюк разом з іншими авторами
упорядкувала і видала бібліографічний
покажчик творів Марка Черемшини,
була автором кількох редакцій путівників по музею. З її ініціативи створені
музеї Марка Черемшини у с. Кобаки Ко-

сівського району, Делятині Надвірнянського району та музей Леся Мартовича
у с. Торговиця Городенківського району.
Н. Семанюк залишила помітний слід у
збереженні історичної і культурної спадщини. Не випадково, коли вона померла, канадська газета «Життя і слово»
в 1974 р. писала в некролозі: «Пішла
з життя невтомна трудівниця, людина
чуйного серця щедрої душі…»
Іван Костащук (нар. 1930) із Тулови,
працюючи науковим працівником Снятинського літературно-меморіального
музею Марка Черемшини в 1970-х рр.,
написав 15 літературознавчих статей,
серед яких дослідження про перебування на Снятинщині Володимира
Самійленка, творча біографія Наталії
Кобринської, її переписка з Михайлом
Коцюбинським, статті про Марка Черемшину. Краєзнавець вів переписку
з В. Костащуком, О. Плешкан, О. Гончаром, О. Апанович, В. Сосюрою та
іншими письменниками. Він бібліофіл і
знавець творчих взаємин письменників
Західної України, зокрема, Покутської
Трійці.
З 1974 по 1978 рр. музей Марка
Черемшини очолювала Ірина Гуцуляк.
Більше тридцяти п’яти років його директором працює Руслана Кірєєва.
За 68 років діяльності музею тут побували десятки тисяч відвідувачів. У
меморіальній оселі письменника, адвоката і громадського діяча експонуєть-

20 липня – ДЕНЬ ШАХІВ В УКРАЇНІ

Згідно наукових спостережень, шахи
корисні для здоров’я. Наприклад, вони
часто пропонуються психологами як
ефективний спосіб поліпшення функціональності пам’яті. Дозволяють розвинути мислення і вирішувати більш складні
завдання, легше виробляти нові ідеї. Не
дивно, що шахи навіть рекомендуються в
боротьбі з хворобою Альцгеймера. Існують деякі твердження, що вони допомагають розвинути інтелект, хоча це більш
складне завдання.
Було відзначено позитивний вплив
шахів особливо на молодих людей. Це
призвело до того, що гра в шахи як один
з методів розвитку була представлена в
шкільних програмах різних країн. Введення цього методу однозначно показало, що шахи покращують оцінки дітей і їх
використання в шкільних програмах виявляє ряд інших позитивних ефектів.
Шахи мають дуже давню і видатну історію. Вважається, що цю гру придумали
в Індії під час імперії Гупти. Потім у 9 столітті її популярність поширилася також і
на Захід.
З популярних переказів відомо, що в
цю гру грали ще за часів Київської Русі.
В Україні, шахи з’явилися у 10 столітті.
Їх привезли з Персії. Завдяки археологічним розкопкам в Вишгороді, Києві,
Турові, в Чорній Могилі і біля Чернігова
це знаходить фактичне підтвердження.
Відомо, що за часів Гетьманщини уславився видатним шахістом митрополит Т.
Яновський. Меценатом шахового мистецтва, що швидко розвивалося, був гетьман К. Розумовський.
Звичайно, з плином часу гра в шахи
зазнала багатьох різних вдосконалень,

які зробили шахи такими, якими вони
є сьогодні. Наприклад, назви шахових
фігур "королева" і "король", "офіцер" і
"тура" виникли в середні століття, коли
суспільство було надзвичайно орієнтоване на війну і жорстке протистояння. Спочатку королева була чимось накшталт
радника або прем’єр-міністра у короля.
В епоху Відродження суспільство стало
більш динамічним і в правила були додані методи швидкої атаки. Саме тоді дозволили пішакам на першому ході переміщуватися на дві клітини вперед.
З середини минулого століття
з’явилися шахові турніри з зав’язаними
очима. Для цього потрібна майстерність,
якою володіють лише найсильніші шахісти. Це мистецтво, безумовно, вимагає
розвиненої здатності чітко уявляти дошку
і хід гри віртуально, в голові. Погодьтеся,
це може виявитися для багатьох нелегким вже після кількох перших ходів. Один
з перших офіційних рекордів такої гри
був встановлений у 1960 році в Будапешті угорським шахістом Яносом Флешем.
Він одночасно зіграв з 52 супротивниками з зав’язаними очима, вигравши при
цьому у 31 гравця.
У суверенній Україні щорічні першості з шахів серед чоловіків проводяться
з 1991 року. У 1992 році була заснована
Федерація шахів України (ФШУ). 1 листопада 2011 року Верховна Рада прийняла
Постанову «Про проголошення Дня шахів в Україні». За це рішення проголосувало 277 народних депутатів. Святкування Дня шахів в країні з тих пір щорічно
проходить 20 липня. Дата встановлена
на честь Міжнародного дня шахів, який
відзначається в світі з 1966 року.

Уряд затвердив межі госпітальних
округів в Івано-Франківській області
Уряд затвердив межі та склад госпітальних округів ще трьох областей України – Івано-Франківської, Кіровоградської
та Черкаської.
Під час їх підготовки були враховані
територіальні особливості регіонів (географічні, шляхи сполучення) для створення максимальної доступності людей
до високоякісної медичної допомоги, інформують на сторінці МОЗу.
Зокрема, в Івано-Франківській області
створено 5 госпітальних округів. А саме,
Івано-Франківський, Коломийський, Калуський, Косівський та Надвірянський.
Так, Івано-Франківський госпітальний округ включатиме Івано-Франківськ,

Бурштин, Тисменицький, Галицький, Тлумацький та Рогатинський райони. У склад
Коломийського госпітального округу ввійдуть: Коломия та Коломийський район,
Городенківський та Снятинські райони,
а також Печеніжинська ОТГ. Калуський
госпітальний округ - Калуш та Калуський
район, Болехів, Рожнятівський та Долинський райони, Верхнянська ОТГ. Косівський госпітальний округ - Косівський та
Верховинський райони, Білоберезівська
ОТГ. Надвірнянський госпітальний округ
- Яремче, Надвірнянський та Богородчанський райони, а також Старобогородчанська ОТГ.

ся особиста бібліотека М. Черемшини,
його письмове приладдя, деякі речі,
які зосередженні у двох меморіальних
кімнатах. Літературну експозицію складають книги, рукописи, фотографії,
прижиттєві видання творів. Збереглися
сотні записів відвідувачів музею. Один
із них: «Уклін Тобі, Марко Черемшино:
проходять і проходитимуть покоління
людські через твою садибу, і через муки
твоїх героїв. Ти – вічний, бо правдивий
і справедливий був…» підписи київської
делегації на чолі із Дмитром Павличком.
Пошановуючи пам’ять письменника
в 1999 р. було встановлено щорічну літературно-мистецьку премію імені Марка Черемшини, яку одержують художники, краєзнавці, письменники, народні
майстри, дослідники творчої спадщини
новеліста, музиканти, співаки та інші.
Руслана КІРЄЄВА

Уважати недійсним

Державний акт на право
приватної власності на землю
виданий громадянину України
Маліновській Клавдії Миколаївні
Серія Р1 №196413. S-0,0709 га
№56 від 24 січня 1998 р.
Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право
приватної власності на землю №
625 від 13 лютого 2003 р.

ГОРДІСТЬ СНЯТИНА
Покуття знане справами й синами,
Їх велич духу в царині звитяг.
Славу знесли між друзями й врагами,
Піднявши гордо синьо-жовтий стяг.
Володар дум селянських всьому світу
Гірку повідав правду на віки.
Він край Покутський боронив від гніту –
Йому довіку вдячні земляки.
В Микулинцях над Прутом зріс хлопчина,
Що пензлем Україну дивував.
До хліба людям треба ще й картини,
Бо це відвічний і чудовий храм.
І Черемшини адвокатське слово
На захист бідним стало від гієн.
Він розбивав злі царськії окови,
Що так селян душили кожен день.
У грізний час, в ненависну годину
Став Андрусяк на смертний бій від зайд,
Щоб без кацапів квітла Україна
І край наш не топтали зграї прайд.
І Лесикова скрипка всім заграла,
Та яворові світять нам вогні.
З Шевченком у душі живе в нім слава,
І честь несе він Снятинській землі.
Плав’юк, Бажанський Снятин засвітили,
Й заокеан дізнався, хто ми є.
На ратуші світ прапором звістили:
Покуття йде у майбуття своє.
О Снятине! Твоє минуле горде.
В твоєї слави тисячі творців.
Нехай звучать урочисті акорди
І честь несуть ще тисячі співців!
Іван АНДРУШКО
с. Джурів

«І ЛЕСИН ДУХ ЗІ СЛОВА В ДУШІ ЛИНЕ…»
(СЮЖЕТИ З ЖИТТЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ГАЛИЧИНОЮ)

Продовження. Початок у №25, 26
Перший поштовх до листування – література. Першого листа до Ольги Леся
передала через Павлика. В листі до нього
від 9,10 травня 1899 р. з Берліна, де перебувала на лікуванні, вона просить: «…
перешліть мого листа п. Кобилянській, Ви,
певне, знаєте її адресу. Коли вона не має
поняття, що я за одна, то не відмовте рекомендувати мене їй. Я вже давно слідкую за
її літературним поступом, і вона мене дуже
інтересує яко талан і яко людина». Правда, бажання переписуватися в них виникло
ще в 1891 р., але не зреалізувалося через
особливості способу життя Лесі Українки.
В перших своїх листах товаришки обговорюють літературні теми. З кінця листопада
1900 р. між адресатами встановилися довірливі й приязні взаємини, набувають відвертості сторінки особистого життя, інтимні
враження і почування.
Українка дуже зраділа, коли склалися
сприятливі умови для приїзду до неї в гості
Кобилянської – Ольга і Наталя Кобринська
одержали делегатські мандати на Всесвітній археологічний конгрес, що скликався в
Києві.
Зустрілися дві письменниці на хуторі
Зелений Гай 21 серпня 1899 р. Вранці Косачі зустрічали Ольгу цілою юрбою, на ганку
щиро по-материнськи гостю привітала Олена Пчілка. З незвички до таких «публічних
пошанувань» Кобилянська в першу хвилину навіть розгубилася. Впродовж кількох
днів між двома близькими духом і долею
жінками, одній з яких було вже 36 років,
було багато переговорено, але куди більше
лишилось не вимовленого. Незважаючи на
різницю в характерах, обидві були вдоволені одна одною.
1901 р. був цікавим на події. В березні
Леся особисто познайомилася з Наталією
Кобринською і між ними почалося листування.
Весною 1901 р. Леся Українка поїхала
в гості до Ольги Кобилянської. По дорозі в
Чернівці зупинялася у львівському готелі
«Центральному» (пр. Свободи, 11). Звідси
надіслала лист до матері від 09.04.1901 р.
У 1901 р. львівський художник Іван
Труш їздив спеціально до Києва, щоб намалювати портрет знаної та шанованої в
Україні письменниці. Від часу першої літературної публікації Леся Українка стала вже
всесвітньовідомою авторкою віршів, драм,
публіцистики, настільки заслуженою для
народу, що її портрет мусів бути в сесійній
залі львівського Наукового товариства ім.
Тараса Шевченка.
1902 р. в жовтні Леся Українка знову була
у Львові (лист до матері від 10.10.1902). З
візитом вона навідалася до Франків в їхнє
нове помешкання.
Цього разу Леся зупинилася у готелі
«Жорж», де познайомилася з англійською
письменницею Етель Ліліан Войнич. В
пам'яті Войнич знайомство з високоерудо-

ваною, мудрою жінкою залишило дуже глибокий слід, про що вона пізніше згадувала
у США.
Востаннє письменниця навідувалася до
Львова у 1903 р. і відвідала Наукове товариство ім. Шевченка.
Зі Львовом пов'язана ще одна сторінка
життя та творчості Лесі Українки – її фольклористична діяльність. У 1908 р. Леся
разом з чоловіком Климентом Квіткою організувала етнографічно-фольклористичну
експедицію для записування мелодій українських дум. Участь в експедиції та в опрацюванні зібраних матеріалів брав відомий
український етнограф, фольклорист, композитор і музикознавець Філарет Колесса зі
Львова. Він розшифрував мелодії з валиків
фонографа та опублікував їх у своїй книзі
«Мелодії українських народних дум» (Львів,
1913).
Видатну Лесю Українку в 1911 р. обрали членом Товариства прихильників української літератури, науки і штуки у Львові.
У 1913 р. письменниця підготувала свій
«Триптих» – казку «Про велета», поезію
«Що дасть нам сила» та легенду «Орфеєве чудо» і надіслала до ювілейного збірника
«Привіт І. Франкові в сорокаліття його письменницької праці. 1874-1914», який вийшов
у Львові у 1916 р.
Був період у житті Лесі Українки, коли
вона думала переселитися з омосковщеної
України до Львова, у вільний край, щоб, не
криючись, займатися творчістю. Але розуміла, що постійно з чогось треба буде жити,
а не маючи ніякого диплома, надія може
бути тільки на випадкові заробітки від приватних уроків та перекладів. Так і залишився Львів недосяжною мрією.
Про перебування у Львові незабутньої
і дорогої галичанам поетеси сьогодні нагадують меморіальні таблиці, встановлені
у 1971 р. до 100-річчя від дня народження
Лесі Українки на будинках НТШ, де Леся
працювала в бібліотеці, та на фасаді театру ім. М. Заньковецької. Біля школи на вул.
Караджича зустрічає львівян і гостей міста
пам'ятник поетеси, роботи скульптора Луки
Біганича і архітектора Володимира Блюсука. І саме у Львівському національному
університеті ім. І. Франка працювали найвизначніші дослідники життя та творчості Лесі
Українки – Леоніла Міщенко та Іван Денисюк.
Галичина у творчості Лесі Українки зіграла свою поважну роль. До галицького краю
поетеса мала свої щирі сентименти. Рідний
Лесин дядько Михайло Драгоманов радив
їй не захоплюватися Галичиною, на що вона
відповіла: «Я не конче ідеалізую Галичину,
я тільки думаю, що там все-таки легше робити тому, хто охочий до роботи, і що там
видніша всяка робота, чи то особиста, чи то
партійна, чи то добра, чи то лиха…».
Галина ТОМАШ
Продовження читайте в
наступному номері

Народний часопис

20 липня 2017 року №27 (512)

Снятинська

КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ - 2017
З давніх-давен побутує традиція після натрудженого дня чи у святковий день, збиратись дружньою грома-

дою на веселу забаву, влаштовувати різноманітні ігри,
конкурси. Така традиція ось уже декілька років поспіль
об’єднує дружню громаду мікрорайону Кулачина (Снятин).
Тож 12 липня в святковий день Рівноапостольних Петра та Павла, в рамках
святкування Дня міста, вже вкотре в мікрорайоні Кулачин відбулися традиційні
«Козацькі забави», які об’єднали
кмітливих, спритних та сміливих.
«Козацькі забави» покликані на
збереження
та
п о п ул я р и з а ц і ю
народних
ігор,
пісень та танцю
й щоразу об’єднують навколо
себе все більшу кількість населення. У козацьких змаганнях
приймали участь три команди

а

о
-
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вежа

«Козацька доля», «Козацька воля» та «Козацька слава» в склад яких входили молоді та енергійні «козаки», жителі прилеглих вулиць мікрорайону
Кулачин. Судити змагання взялися секретар
міської ради Марія Орищук та депутат міської
ради, вчитель фізичного виховання Снятинської ЗОШ №2 Роман Чепига.
Конкурси і змагання супроводжувались
піснями у виконанні місцевих аматорів. Також
на «Козацькі забави» у Кулачин завітали гості
із сусідніх Оршівців (Кіцманський район), які
виконали пісню та розповіли веселу гумореску. Під час святкувань бажаючі мали змогу переглянути виставку робіт майстрів народної
творчості.
На завершення міський голова Анатолій
Шумко висловив подяку організаторам за підготовку свята, яке принесло глядачам чимало
задоволення, а також вручив призи командам та подяку громаді мікрорайону Кулачин за згуртованість, громадську позицію та патріотизм.

Олег СЛОБОДЯН
Відео дивіться на YouTube каналі
«Снятинська вежа»
https://youtu.be/R6NVH6GK7WI

Відбулось перше пленарне
засідання одинадцятої сесії
Снятинської міської ради

13 липня у залі засідань відбулось перше пленарне
засідання одинадцятої сесії Снятинської міської ради за
участю міського голови, депутатів, завідуючих відділів
міської ради та гостя, депутата районної ради Володимира Томаша. Участь у засіданні взяло 24 депутати.
За традицією сесія розпочалась із виконання державного гімну України та молитви «Царю небесний». Далі
міський голова Анатолій Богданович Шумко запросив у
президію гостя Володимира Любомировича Томаша та
привітав депутатів міської ради, які в міжсесійний період відсвяткували свої дні народження. Після привітань
міський голова запросив усіх депутатів до участі у святкуванні Дня міста, яке відбудеться 23 липня у міському
парку.
Далі, депутат районної ради Володимир Томаш,
який нещодавно у складі делегації від Снятинського району повернувся з Картузького повіту (Польща) передав
вітання, подарунки та запрошення від мера міста-партнера Картузи (адміністративного центра повіту) снятинському меру Анатолію Шумку.
Першим питанням порядку денного було питання
«Про хід виконання міського бюджету за І півріччя 2017
року», про що доповідала завідуюча відділом обліку та
звітності Снятинської міської ради Галина Іванівна Мізерна.
Також депутатами було обговорено роботу КП «Водоканал», щодо подання та якості води, про що доповідав заступник міського голови Віктор Володимирович
Кушик. Далі було розглянуто питання порядку денного
та прийнято по них відповідні рішення. Деякі питання
порядку денного потребують рішення сесії Снятинської
районної ради, тому друге пленарне засідання одинадцятої сесії Снятинської міської ради планується провести після засідання сесії районної ради (з 3 серпня).
Відео дивіться на You Tube
каналі «Снятинська вежа»

Снятинському літературно-меморіальному музею
Марка Черемшини – 68!

а
Снятинщина завжди була тим куточ-ком, де зароджувалися ідеї суспільно-поя
-літичного життя, працювали громадськоукультурні діячі, що формували свідомість
-народних мас. Жителі району пам'ятають
-історичні дати та імена своїх героїв,
йяким встановлено меморіальні знаки і
-пам’ятники.
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Марко Черемшина (Іван Семанюк)
епроживав у містечку над Прутом 15 років.
-Його оселя була центром громадсько-культурного життя Снятина. З нагоди сто-

їрічного ювілею «Співця Гуцульщини» на
-фасаді музею встановлено меморіальну
ідошку, а на майдані, неподалік оселі –
япам’ятник, біля якого завжди лежать віняки шани.
68 років тому (17 липня 1949 р.),
.згідно рішення обласної ради народних
адепутатів, у Снятині було відкрито ліитературно-меморіальний музей Марка
уЧеремшини. То ж в цей літній погожий
-день черемшинівська родина вже вкотре
ізібралася у духовно-культурній світлиці
-Снятина, щоб гідно відзначити річницю

з дня відкриття музею. Як завжди при-

-вітна господиня музею Руслана Кірєєва
юрадо зустрічала гостей. А серед них були
йі представники районної влади, члени
втворчого клубу імені Марка Черемшини,
а
,наукові та позаштатні працівники музею,
-художники, лауреати Черемшинівської
мпремії, творча інтелігенція краю.
Руслана Петрівна коротко розповіла
о

про діяльність музею та його основну

Шроботу, відзначивши вагомий вклад у
вдослідженні життєвого і творчого шляху
іІвана Семанюка позаштатного працівни-

ка музею, кандидата філологічних
наук, члена НСПУ Іванни Стеф’юк,
краєзнавчі дослідження наукового працівника Василя Харитона та
всіх, кого об’єднує слово співця Гуцульщини та Покуття.
Голова районної ради Іван
Угрин привітав всіх працівників
музею та вручив Почесну грамоту
колективу літературно-меморіального музею Марка Черемшини За
активну наукову, дослідницько-краєзнавчу та творчу роботу, багатолітню експозиційну діяльність, значний внесок у збереження фондів
музею, популяризацію знань про
життєвий і творчий шлях письменника та громадського діяча Марка
Черемшини (І. Семанюка) та з нагоди
68-ї річниці з часу заснування музею. Також до привітань приєднались заступник
голови райдержадміністрації Ігор Гуцуляк та начальник відділу культури Богдан
Юрчук.
Під час заходу було презентовано
збірник матеріалів науково-теоретичної конференції «Покуття – край звитяг
і боротьби», який вийшов за сприяння
районної програми книговидання. У книзі поміщено двадцять дев’ять наукових
статей, які були оголошені на конференції 17 вересня 2016 року, організованої у
рамках проведення VІІ обласного фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела». Науковим редактором виступив кандидат історичних наук, доцент

Прикарпатського національного універНа урочистостях побувала
ситету імені Василя Стефаника Андрій
Ольга СЛОБОДЯН
Королько, координатор проекту радник
Відео дивіться на YouTube
голови районної ради Тетяна Вовк. У поканалі «Снятинська вежа»
даних матеріалах звернено увагу на маловідомі сторінки історії регіону, проблеми етнографічного межування та
В МУЗЕЇ МАРКА
історико-етнографічного районування
ЧЕРЕМШИНИ
Покуття; показано творчий доробок
покутян у сфері літературознавства,
Так трепетно заходити сюди,
шкільництва, етнографії, музейної
Де пахнуть спогади міжчассям і словами,
справи, етнотуризму; простежено діДе дух безсмертя бродить поміж нами
яльність відомих і маловідомих гроЙ цілує наші втомлені сліди…
мадсько-політичних діячів, адвокатів,
письменників, етнографів, які були
Ідеш… Стара підлога скрип і скрип,
уродженцями або досліджували істоПід вікна посходилися дерева.
рико-географічний регіон. Про роботу
Свічник, годинник, тиша кришталева,
над презентованим виданням розповіА на столі – розкритий манускрипт.
ли голова творчого клубу імені Марка
Черемшини Володимир Карий та радВсміхнешся тепло. Як до молитов
ник голови районної ради Тетяна Вовк.
Торкнешся до душі фортепіано,
Далі науковий співробітник музею,
І чуєш, як вібрує первозданно
член НСЖУ та НСКУ, краєзнавець ВаНа павутинці вічності любов…
силь Харитон презентував свої чергові видання: історико-документальну
В кімнатах цих священна навіть тінь.
розвідку «Дорога до храму» та першу
З портрета погляд і благословення
художню книгу, історичний роман «БуНа віруючих в слово і натхнення…
ревії».
Усе так близько… Але далечінь…
Свою поезію-присвяту музею декламували поетеса з Троїці Дарія Чор… Так трепетно заходити у час,
ней та поет, просвітянин Іван Оробець
Немов у квіти… Чуєш? Тихо… Тихше…
із Залуччя.
Он хтось фіранку на вікні колише.
Опісля цікавої, змістовної зустрічі
То дух Марка витає поміж нас…
всі присутні мали змогу переглянути
виставку екслібрисів світлої пам’яті хуДарія ЧОРНЕЙ
дожника із Завалля Емануїла Храпка.
с. Троїця
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З редакційної пошти

УВАГА КОНКУРС!

«МІЙ СНЯТИН –
МОЯ КОЛИСКА»

Редакція газети «Снятинська
вежа» спільно з кафе «Підзамче»
організовують конкурс «Мій Снятин
– моя колиска» приурочений Дню
Незалежності України.
До участі у конкурсі приймаються фотографії з невеликим описом
зображуваного (пейзажі міста та
околиць, неповторна архітектура,
жителі міста і т. д.), малюнки, оповідання, нариси, есе, вірші і т. п.
присвячені місту Снятин. До участі
у конкурсі запрошуються діти віком
від 6 до 18 років. Переможців конкурсу буде нагороджено подарунками.
Свої роботи надсилайте до
18 серпня на адресу редакції або
заходьте до редакції газети, яка
знаходиться на другому поверсі
Снятинської міської ради. Результати конкурсу буде оголошено 24
серпня.

Подяка

ВИХОВАННЯ – ЦЕ
СПРАВА КОЖНОГО
Немає нічого милішого за рідну
землю. Особливими чарами віє від
неї. Багатостраждальна і славна історія нашого народу.
Щасливі ми, що народилися
й живемо на цій чудовій землі, у
славній Україні. Тут жили ще наші
прадіди. Тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини, одвічних добрих звичаїв, які сьогодні
відроджуються. І допомагати тим,
хто потребує підтримки – давня
наша традиція.
Ніхто не може вважати себе
звільненим від турбот і вболівань
за дітей, за їх виховання особистим
прикладом.
З вдячністю будуть згадувати
учні НВК «Снятинська ЗОШ І-ІІІ
ступенів-ліцей» людину, яка допомагає школі. Це депутат обласної
ради, наш земляк, лікар Дроняк
Микола Миколайович, який допоміг придбати вікна для корпусу
№3. Микола Миколайович піклується долею дітей, їхнім здоров’ям,
здоров’ям мешканців Снятинщини.
Він переймається проблемами нашого колективу, проводить зустрічі
з працівниками.
Сподіваємось, що своїм прикладом п. Дроняк М. М. надихне й
інших небайдужих людей.
Голова профспілкового
комітету
НВК «Снятинська ЗОШ
І-ІІІ ступенів-ліцей»
Вагіль Н.В.

ВСТАВАЙ,
НАРОДЕ МІЙ!
Ще ні один народ
Не був щасливий у неволі
І не зазнав доброт
У завойовницькій сваволі.
Неволя – то біда –
Жахливе нищення народу…
Москальськая орда
Знов зазіхнула на свободу.
Вставай, народе мій,
На захист рідної Вкраїни –
З кацапами на бій,
Щоб знову не зазнать руїни!
Вперед під знаменом –
Лиш перемога порахунок!
Бо нам одне дано –
Для нас лиш воля порятунок!
Антон МАЛИНЯК
м. Снятин

Нещодавно на адресу редакції нашого часопису надійшов лист із сусідньої
Буковини від знаного краєзнавця, народознавця, прозаїка, лауреата обласної
премії імені Олекси Романця Мірчі Дмитровича Мінтенка.
За 15 червня 2017 р. №22 на восьмій
сторінці «Снятинської вежі» поміщено
присвяту відомому кіноактору, Івану Миколайчуку (автор
Наталія Корнут). З цього приводу Мірча Дмитрович пише:
«Я щасливо радий, мій вірний друг (Іван Миколайчук
– ред.), з яким навчалися в
театральній студії ім. Ольги
Кобилянської в Чернівцях.
Нині всесвітньо відомий
кіноактор,
режисер-постановщик, геніальний автор!
Багато чого друкують й ще
будуть друкувати…» А далі
Мірча Мінтенко висловлює
свою подяку Миколі Тимчуку:
«Хочу перш за все висловити найсердечнішу подяку
невгамовному, талановитому кореспондентові панові Миколі Миколайовичу
Тимчуку, відомому у нашім краю журналістові..., який власноручно чемно відніс
вірш-присвяту у редакцію» та згадує снятинчан з якими заприятелював ще в 50-х
роках минулого століття: «…часто навідувався до чарівного містечка, де жила й
працювала невтомна громадська діячка,
славна пані Наталія Василівна Семанюк
– завідуюча літературно-меморіального
музею Марка Черемшини. Навіть мав
нагоду попрацювати на громадських за-

садах гідом. Знав письменника пана
Володимира Хроновича, паню Ольгу
Дучимінську, майстерного, енергійного
художника пана Ярослава Лукавецького,
родину панства Олега, Ольгу та їхнього
сина Юру Козубських…, із села Тулова
пана вчителя Івана Костащука. Зазнався
із пристрасним бібліофілом, краєзнавцем
паном Василем Харитоном
та його цікавими книгами з
краєзнавства. Хочу ще раз
висловити подяку від усього
серця всім, хто причетний до
благородних
патріотичних
справ».
І на завершення п. Мірча Дмитрович пише: «Дізнався із змістовного часопису
про життя міста, про нових
заслужених лауреатів премії імені Марка Черемшини.
Надалі безмежних гараздів
у Вашій праці на радість людям, на благо Вітчизни!»
Редакція газети «Снятинська вежа» висловлює
подяку Мірчі Дмитровичу Мінтенку за надісланий лист-відгук. Нам приємно, що
покутсько-буковинські діалоги ведуться
і на сторінках нашого часопису… Звичайно ж, особлива подяка невгамовному
Миколі Миколайовичу Тимчуку, який є
частим гостем у нашій редакції та подає
цікаві ідеї для журналістських розслідувань, якому не байдужі доля і життя снятинчан, який всім серцем вболіває за мир
і процвітання у рідному краї. Нехай доля
дарує Вам творчого натхнення, здоров’я
та багато літ життя…

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення літературного Інтернет-фестивалю
«НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНІ ПЕРЕДЗВОНИ»
1.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНТЕРНЕТФЕСТИВАЛЮ
1.1 Літературний Інтернет-фестиваль,
ініційований обласною універсальною
(науковою бібліотекою ім. І. Франка, проводиться з 3 квітня до 1 листопада 2017
р. серед бібліотечних працівників та
користувачів області з МЕТОЮ:
–
вшанування
творців
національної
державності, тисячолітньої історії
державотворення
нашого
народу,
визнання історичного значення подій, пов’язаних із
утвердженням нашої державності з нагоди проголошення 2017 року Роком Української революції;
– вшанування пам'яті героїв Небесної
Сотні та героїв АТО;
– підтримки літературних обдарувань
користувачів та бібліотечних працівників
Івано-Франківщини.
ЗАВДАННЯ:
– формування у краян національнопатріотичної свідомості, громадянської
позиції та морально-етичних цінностей;
– сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження
та відновлення національної пам’яті, популяризацію української історії та культури, консолідацію на цій основі суспільства:
– самореалізація та розкриття творчого потенціалу читачів книгозбірень і бібліотечних працівників:
– створення електронного ресурсу
кращих зразків літературного медіаконтенту національно-патріотичної тематики.
2.
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ФЕСТИВАЛЮ
2.1 На літературний Інтернет-фестиваль приймаються написані українською
мовою твори: новели, вірші, есе.
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Адреса редакції: м. Снятин,
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Свідоцтво про реєстрацію ІФ №353
від 19 березня 1997 року
Газета виходить українською мовою.
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Сайти бібліотек області та інформаційні зони інформують користувачів про
фестиваль та терміни його проведення.
Написані твори до 01.11.2017 р. надсилаються в обласну універсальну наукову
бібліотеку ім. І. Франка на електронну
адресу
науковометодичного відділу:
E - m a i l :
metodlibif@gmail.
com
(з
позначкою
«На літературний
І н те р н ет - ф е с т и валь «Національно-патріотичні передзвони»)
2.3
Надіслані твори мають
підвищувати у краян інтерес до історії
України та державотворення.
2.4 Вимоги до електронного варіанту рукопису: шрифт Times New Roman,
кегль -14 міжрядковий інтервал -1.
Обсяг: 1-5 друкованих сторінок
Титульний аркуш оформляється наступною інформацією: прізвище, ім'я, побатькові автора, посада, домашня адреса, назва твору, жанр.
3.
КРИТЕРІЇ
ОЦІНКИ
РОБІТ,
ПРЕДСТABЛEНИХ ДЛЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ІНТЕРНЕТ-ФЕСТИВАЛЮ
– відповідність тематиці фестивалю
(популяризація національно-патріотичної звитяги нашої нації);
– змістовність розвитку сюжету;
– емоційна складова твору;
– наявність авторського стилю, самореалізація;
– використання місцевого матеріалу.
Матеріали літературного Інтернетфестивалю будуть представлені на вебсайті ОУНБ В КП «Водоканал» на
ім. І. Фран- роботу потрібен
ка в розділі Інженер-програміст
« Ф а х і в ц ю Звертатися за адресою
бібліосерві- м. Снятин вул. 1 Грудня, 39
су».
тел. (03476) 25179

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

ПСЕВДОНІМИ
Ну й цікаве ж хлопченятко
Росте у сусіда!
От і вчора по вечері
Запитало діда:
— Чом письменники колишні
Псевдоніми мали,
Не своїми іменами
Себе називали? —
Дід сказав: — Та це, онучку,
Не велике диво,
Бо колишні як писали?
Чесно і правдиво.
А поскільки всім відомо,
Що у правді сила,
То поліція за ними
Назирці ходила.
Та коли письменник чесний,
Спробуй упіймати:
Він же книжку надрукує
І не просить плати.
А тепер як щось напише,
Не діждеться часу,
Коли можна за грошима
Почухрати в касу.
А касирам дай, будь ласка,
Прізвище й адресу.
їм до всяких псевдонімів
Мало інтересу.
То й виходить: краще їсти
З медом паляницю,
Ніж покласти з псевдонімом
Зуби на полицю.

БОСИЙ УЧЕНИЙ
Як ось один учений
Вийти хотів гуляти.
Взув черевики — бачить:
Вилізли голі п'яти.
Що ж той робити має,
В к ого взуття порвал ось?
Треба до книг звернутись.
Що там про це писал ось?
Вчений з товстої книги
Виписав дві цитати:
«Треба піти в крамницю».
«Інше взуття узяти».
Тільки ж не так це просто,
Вчений відчув тривогу:
Як же взуття добрати,
Щоб підійшл о на ногу?
Знову пок лав під нос ом
Книг чималеньк у гірк у
І прочитав: «З с обою
Треба узяти мірк у ».
Зняв той учений мірк у,
Взявши тонк у стеблинк у,
Та й підшук ав небавом
Д обре взуття на ринк у.
Лізе в свою кишеню,
Хоче дістати мірк у,
Та не знаходить мірки —
Випала десь крізь дірк у.
Вчений назад вертає,
Мірк у півдня шук ає,
Знову іде на ринок,
Бачить: взуття немає.
Люди сміються з нього:
— Дивний же ти, їй-богу!
Міг же взуття примірять
Зразу, на босу ногу. —
В пазуху вчений лізе,
Тягне звідтіль цитатк у:
— Ск азано т ут же ясно:
«Мірк у зніми спочатк у ».
Той, хто бездумно діє
Так, як велять цитати,
Лиха с обі нак оїть,
М атиме голі п'яти.
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