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ЧАСОПИС ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

Продовження на с. 2.

Академік Микола МУШИНКА в Тернополі
на відкритті виставки творів Олекси Новаківського

в Художньому музеї 25 жовтня 2013 р.

«СВОБОДА» ПІДГОТУВАЛА ПОСТАНОВУ 
ПРО ЕТНІЧНІ ЧИСТКИ 

УКРАЇНЦІВ ПОЛЯКАМИ
Народні депутати від партії «Свобода» підготували проект Постанови 

Верховної Ради України «Про вшанування жертв депортації та етнічних чисток 
з ознаками ґеноциду (до 70-річчя від початку депортації українців Польською 
Народною Республікою 1944-1951 рр.).

20.07.2013 р.
«Документ передбачає підготовку та 

організацію на державному рівні заходів 
щодо вшанування жертв депортації та ет-
нічних чисток, зокрема встановлення на 
території Республіки Польща пам’ятних 
знаків українцям, насильно переселених зі 
своїх етнічних земель. Передбачено також 
організацію міжнародних наукових конфе-
ренцій, видання книг українською та іно-
земними мовами, надання можливості депор-
тованим та їхнім нащадкам спрощеного 
отримання віз для в’їзду на територію 
Республіки Польща з метою відвідування 
місць колишнього проживання, могил рід-
них. Крім того, передбачено внесення змін 
до законодавства України, що регулює статус 
депортованих та жертв політичних репресій і 
т.д.» – повідомили у партії.

Коментуючи використання терміну «ґе-
ноцид», Олег Панькевич [кореспондент] 
нагадав про Конвенцію ООН із запобігання 
злочину ґеноциду і покарання за нього, зо-
крема статтю 2, у якій сказано, що ґеноцидом 
є «навмисне створення для якої-небудь 
групи таких життєвих умов, які розраховані 
на повне або часткове її фізичне знищення».

«Примусове виселення 700 тис. українців 
з їхніх етнічних земель у складі Польської 
Народної Республіки 1944-1951 рр. було 
однією з найтрагічніших сторінок у новітній 
історії України. Цілеспрямована політика 
польської держави і діяльність польських 
шовіністичних організацій призвели до руй-
нування історичних і культурних цінностей 
Лемківщини, Холмщини, Підляшшя, Над-
сяння, поставили під загрозу знищення цілі 
етнографічні групи українського народу. 
Українці, польське суспільство і світова 
спільнота повинні засудити ці злочини, 
щоб вони більше ніколи не повторювалися. 
Україна і Польща мають працювати над 
новою спільною історією – історією справед-
ливості, взаємоповаги, співпраці і дружби» – 
зазначив Панькевич.

У партії повідомили, що відліком масових 
депортацій українців з їхніх етнічних тери-
торій вважається укладення Угоди між 
Українською РСР та Польським Комітетом 
Національного Визволення від 9 вересня 
1944 року «Про евакуацію українського 
населення з території Польщі і польських 
громадян з території УРСР». 

Примусове виселення українців здійсню-
вали з території Холмщини, Підляшшя, 
Лемківщини, Надсяння, Західної Бойків-
щини, а також території колишніх Дрого-
бицької та Львівської областей. Депортація 
відбувалася у чотири етапи.

Перший етап тривав до 1946 року. 
Внаслідок так званого «обміну населення» 
482 800 українців із гірських районів 
були примусово виселені у степи УРСР. 
Другий етап: 28 квітня 1947 року почалася 
операція «Вісла». Офіційним приводом 
для депортації стало звинувачення УПА у 
вбивстві 28 березня польського генерала 
Кароля Свєрчевського. Хоча заходи з про-
ведення операції були розпочаті ще від січня 
1947 року. На західні та північні території 
польської держави були примусово пере-
селені 150 тис. українців. 

Одним із безпрецедентних фактів після-
воєнної Європи було існування у Польсь-
кій Народній Республіці колишнього гітле-
рівського концтабору в Явожно, де були 
ув’язнені кілька тисяч українців, які чинили 
опір операції «Вісла». Третій етап відбу-
вався у 1948 році. У цей час вглиб УРСР 
були примусово виселені 9 125 українців. 
Четвертий етап: під час останнього етапу 
депортації були примусово переселені близь-
ко 32 тис. українців.

Дж.: //Українська правда. Історична 
правда. – 2013, 22 лип. 
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«Лемківська Ватра у Нагірному
1 вересня у с. Нагірне Самбірського району 

на Львівщині запалала ювілейна 10-а Лемківська 
Ватра. Лемки показали, що вони шанують і примно-
жують свою культурну спадщину. На сцені звучали 
мелодійні лемківські пісні, оживали запальні танці. 
На святі не бракувало гірких спогадів з далекого 
минулого. Під час урочистостей несподівано полив 
рясний дощ. Проте він не згасив полум’я ватри. 
Залишилося тепло нових спогадів і вражень.

Пісенна культура лемків 
Вийшла з друку монографія Ольги Фабрики-

Процької «Пісенна культура лемків України» (ХХ-
ХХІ ст.). (– Івано-Франківськ, 2013. – 328 с.). Авторка 
– кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри на-
родних інструментів і музичного фольклору Прикар-
патського Національного університету ім.  В. Сте-
фаника. Праця містить широкий фольклорний 
матеріал і базується на матеріалах польових 
досліджень 2000-12 рр. Тематика обмежена трьома 
областями Галичини – Івано-Франківською, Львів-
ською і Тернопільською. О. Фабрика досліджує не 
лише традиційну лемківську пісенну творчість, але й 
пісні професійних та аматорських композиторів. За 
визначенням проф. Миколи Мушинки, монографія 
є свідченням того, що лемківська культура живе 
не тільки на рідних землях, але й місцях нових 
поселень лемків.

«Мій шлях додому...»
9 вересня в Державному архіві Тернопільської 

області (директор Юрій Гумен) відкрита документа-
льна виставка «Мій шлях додому заснував спориш», 
присвячена репатріації українців з території Польщі 
в 1944-46 рр. Початок акції поклала Угода від 9 
вересня 1944 р. Матеріали представила присутнім 
працівниця архіву Стефанія Коваль. 

Розповідь продовжив Й. М. Свинко – професор 
Національного педагогічного університету ім. В. Гна-
тюка. Його, малого, із сім’єю завантажили у товар-
ний вагон на Покрову 1945 р. і вивезли з рідної 
Ямни Долішньої. Сім тижнів тривали поневіряння 
в дорозі, доки не прибули на станцію Микулинці-
Струсів. Раніше бабусі-дідусі не дуже охоче розпо-
відали про ці події. Зараз молоде покоління хоче 
дізнатися всю правду. Кандидат історичних наук 
Володимир Кіцак – доцент цього університету, один 
із перших в Україні захистив дисертацію з проблем 
депортації та адаптації українців у 1944-46 рр. Він 
назвав кількість людей, яких зачепили процеси 
переселення: 482-520 тис. осіб в Україні, 177-200 
тис. – на Тернопільщині. Із заключним словом 
виступив депутат Обласної ради Степан Барна, 
родину якого також зачепила ця трагедія.

М. Богданович
«Лемківський Єрусалим»
12 вересня у Центрі культури ім. Б. І. Антонича 

відкрилася 13-а виставка «Лемківський Єрусалим», 
присвячена творчості великого Лемка – художника 
світової слави Енді Ворхола (Андрія Вархоли, 
1928-1987), родом зі с. Микова на Словаччині. 
Проект інтегрує лемківське мистецьке середовище 
і прихильників, які в своїй творчості базуються на 
культурну спадщину Лемківщини.

Вечір пам’яті
У неділю, 15 вересня в Закарпатському худож-

ньому музеї ім. Й. Бокшая (м. Ужгород) зібралися 
колеги, друзі, знайомі та родичі народного худож-
ника України Михайла Романишина (1933-1999), 
уродженця Великого Березного. Більшу частину 
свого життя він прожив у Києві, де був директором 
Національного художнього музею (1988-99), проте 
ніколи не забував про Закарпаття. 16 серпня йому б 
виповнилося 80 років.

Вечір пам’яті розпочав хор «Кредо» (кер. 
Ярослав Кирлик). Про життєвий і творчий шлях М. 
Романишина розповів його товариш Володимир 
Шелепець – заступник голови обласної організації 
ВУТЛ, який був ініціатором проведення цього ве-
чора. Він зауважив, що Михайло був різнобічно 
обдарованою людиною. Якщо б не став живопис-
цем, то став би непоганим співаком, бо мав гарний 
голос і знав безліч пісень. Друзі називали його 
«співаючим лемком». В. Шелепець поділився ціка-
вими спогадами про історію створення багатьох 
полотен. Всі виступаючі відзначали про велику 
підтримку художником своїх земляків. Ректор 
Художнього інституту Іван Небесник розповів, що 
завдяки М. Романишину вдалося уникнути за-
планованого об’єднання Ужгородського худож-
нього училища з іншим навчальним закладом і 
таким чином збережено традиції закарпатської 
живописної школи. Мистецтвознавець Людмила 
Біксей згадала про підтримку Юрія Герца, нині 
народного художника України, якого за радянських 
часів звинувачували у націоналізмі.

О. Чужа

Лемківські ляльки
19 вересня в Музеї мистецтв Прикарпаття 

(Івано-Франківськ) відкрита виставка «Лемківські 
ляльки» Ірини Омельченко-Криницької. Майстриня 
давно збирає старі забавки, реставрує їх, а 
потім одягає у лемківські строї. Ляльки (бл. 50) 
експонуються в малому залі музею, поміж кар-
тинами, на невисоких тумбах. Автентичний лем-
ківський одяг (жіночі ґорсети, оплічата; чоловічі 
лейбики, холошні, чугані; кєрпці – шкіряне взуття) 
переданий до найменших деталей. 

Для 85-річної майстрині одягання ляльок – це 
пам’ять про Лемківщину, звідки їх депортували в 
1945 р. Пані Ірина народилася в м. Криниця. Родина 
залишила там двоповерховий будинок і землю. 
Швейному ремеслу її навчила мама. Експонати 
виставки Ірина Омельченко-Криницька подарувала 
Музею мистецтв.

С. Лелек

Мандрівка у Польщу
20-21 вересня лемки Львова і Борислава по-

бували у лемківських селах Ванівка та Красна. У 
перший день бориславці відвідали с. Ванівка, побу-
вали на місцевому цвинтарі, де розшукували поховання 
своїх рідних і близьких. Саме 21.09.1946 р. мешканців 
села виселили на Схід. Паралельно львів’яни завітали 
до с. Красна, в якому також відвідали цвинтар. 
Заходами місцевих лемків тут було впорядковано 
майже 50 могил. Обидві делегації зустрілися у 
Красній, де взяли участь у вечірній Службі Божій 
у греко-католицькій церкві Св. Михаїла (нині – 
костел).

У суботу, 21 вересня о. Мирон Михалишин 
із Ряшева відправив Богослужіння у Ванівській 
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церкві з нагоди храмового празника. Літургія була 
відспівана хором «Лемківска студенка» з Борислава. 
Після спільної молитви відбувся концерт і гостина, 
як це заведено у лемків під час кєрмешу.

Т. Радь
Збори «Молодої Лемківщини»
22 вересня відбулися загальні збори Львівської 

обласної молодіжної організації «Молода Лемків-
щина». Було заслухано звіти голови, керівників 
секцій і скарбника за 2012-13 рр. Відзначено 
позитивну роботу історико-краєзнавчої секції. За-
тверджено план роботи організації на 2013-14 рр.

 Обрано новий склад правління: Андрій Стадник 
– голова, Олесь Куйбіда і Назар Радь – заступники 
голови, Богдан Сиванич і Олена Романишин – 
голови секцій, Наталія Гаркот – секретар, Андрій 
Пеляк – скарбник. 

Лемко з Новиці
3-6 жовтня на Львівщині проходила широка 

програма святкувань з нагоди 104-ої річниці від дня 
народження поета Богдана Ігоря Антонича (1909-
1937) – лемка зі с. Новиця. 

3 жовтня в Музеї-садибі родини Антоничів у с. 
Бортятин розпочався 3-денний пленер «Стежками 
Антонича» за участю художників Н. Пальчинської, Л. 
Тимківа, І. Водоставської, В. Пітик та А. Руднєвої. В 
кінці пленеру кожен із мистців подарував музею по 
одній картині.

4 жовтня у Львівському музею історії релігії 
відбулася зустріч з поетами Романом Лубківським, 
Марією Людкевич. Марією Павленко.

5 жовтня на Янівському цвинтарі у Львові 
Поминальну панахиду на могилі Б. І. Антонича 
відправив о. Роман Шафран. Серед присутніх було 
керівництво Львівського товариства «Лемківщина», 
працівники Музею-садиби Антоничів, шанувальники 
творчості Поета.

6 жовтня у Музеї-садибі родини Антоничів у 
Бортятині, відбулося заключне святкування. В свя-
ті взяла участь 20-особова делегація Львівської 
обласної організації ВУТЛ на чолі з головою Степа-
ном Майковичем, його заступниками Ярославом 
Козаком та Іваном Радем.

У рамках святкувань відбулася презентація 
книги «Чаргород» – путівник світами творчої уяви Б. І. 
Антонича і художника, доцента Львівської Політехніки 
Олега Рибчинського. У концертній програмі взяли 
участь поет Богдан Пастух (Львів), виконавець 
авторської пісні Наталія Гнатюк (Яремче), співак 
Володимир Кудовба, чоловічий вокальний ансамбль 
«Ірій» з Львова, жіночий ансамбль «Вишиванка» зі 
с. Годовиця Пустомитівського району. У їх виконанні 
прозвучали лемківські та авторські пісні, ретро-пісні 
часів Б. І. Антонича.

Т. Радь

Оресту Гижі – 100
12-13 жовтня у Бережанах з ініціативи районної 

організації ВУТЛ (голова оргкомітету Г. Проць) відбу-
лося відзначення 100-річчя від дня народження 
лікаря і фольклориста Ореста Гижі (1913-1990) – 
збирача пісенної спадщини лемків, автора збірника 
«Українські народні пісні з Лемківщини» (1972). 12 
жовтня Поминальні Служби Божі пам’яті О. Гижі 
проходили в міських церквах Св. Миколая і Св. Трійці. 
На кладовищі відбулася Поминальна молитва на 
могилі О. Гижі з участю родини і лемківської громади 
міста. 

13 жовтня о 14.00 год. біля пам’ятника депор-
тованим українцям проходила зустріч родини і 
близьких О. Гижі з керівництвом Товариства «Лем-
ківщина». У зустрічі взяли участь голова ВУТЛ 
Олександр Венгринович, редактор газети «Дзвони 
Лемківщини» Ігор Дуда, голова районної організації 
Галина Проць і члени правління. Гості поклали букет 
живих квітів до пам’ятника. Потім було вшанування 
і спільне фото біля пам’ятної таблиці О. Гижі на 
вул. Банковій. О 15.00 год. розпочалася урочиста 
літературно-мистецька академія під назвою «Як 
я си в нашім селі заспівам» у Будинку культури, 
підготовлена за підтримки районного відділу 
культури (начальник М. Драбик).

Протягом жовтня у Краєзнавчому музеї (дирек-
тор Н. Голод) діяла експозиція архівних матеріалів та 
світлин О. Гижі, надана його рідними. А в Музеї книги 
(директор Л. Зінчук) експонувалися книги з власної 
бібліотеки О. Гижі, передані у музейні фонди.

І. Ганчова

«Молода Лемківщина» у Словаччині
12-13 жовтня делегація «Молодої Лемківщини» 

зі Львова відвідала українські місця у Словаччині. 
В поїздці взяли участь 24 особи. Під час 2-денної 
мандрівки львівська молодь відвідала міста Кошіце 
і Пряшів. Під час перебування у Пряшеві, проф. 
Микола Мушинка прочитав для гостей лекцію про 
сучасний стан русинів-українців у Словаччині й 
провів екскурсію містом. Повертаючись додому, 
молоді лемки відвідали Музей Енді (Андрія) Вор-
хола – всесвітньовідомого мистця лемківського 
походження, у Меджилабірцях. Поїздка була органі-
зована стараннями Романа Піняжка, Мирослави 
Теплої та Міхаели Мушинки. 

А. Стадник

Звітує ФДЛ у Львові
13 жовтня відбулися звітно-виборні збори Фун-

дації дослідження Лемківщини у Львові. На них були 
присутні 21 член Фундації та 8 запрошених. Голова 
ФДЛ П. В. Гандяк прозвітував про роботу організації. 
Багато зроблено у видавничій справі: щорічно вихо-
дить «Лемківський календар», видано два каталоги 
«Лемківська писанка». Спільно з Дитячою школою 
народних ремесел (директор Г. Вихованська), про-
водиться Всеукраїнський фестиваль «Лемківська 
писанка». Зроблено благоустрій біля Лемківської 
церкви в Шевченківському гаю: встановлено огоро-
жу, замінено дах. 

Головою ФДЛ у Львові знову обрано Петра Ган-
дяка, який її очолює з 2005 р. Нині Фундацію налічує 
33 члени.

Г. Вихованська

Святковий концерт
13 жовтня у Будинку техніки м. Долина відбувся 

святковий концерт із нагоди Покрови Пресв. Бого-

родиці. Організаторами заходу були районна орга-
нізація ВУТЛ (голова Оксана Данилів) і Міська 
рада (голова Володимир Гаразд). У концерті взяли 
участь лемківський вокальний ансамбль «Відгомін 
Бескидів», танцювальний ансамбль «Бойківчанка», 
муніципальний хор та оркестр, солісти Григорій 
Курило, Василь і Марія Надієвські, Галина Курус, 
Реґіна Рудакевич.

 На концерт прийшло більше людей, ніж споді-
валися організатори Також приїхали лемківські 
делегації зі сусідніх районів: Рожнятівщини (голова 
«Бескидського земляцтва» Леся Марканич) і Калуш-
чини (голова товариства Федір Лабик), а також 
голова і заступник голови обласної організації ВУТЛ 
Степан Криницький і Люба Мельничук.

В. Марчук

Вечір пісні та поезії
14-15 жовтня на Прикарпатті відбулися Дні 

пам’яті поета, лауреата Шевченківської премії 
Тараса Мельничука, який народився в с. Уторопи 
Косівського району. В його честь у Коломиї та Івано-
Франківську проходив VII Літературний фестиваль 
«Покрова».

15 жовтня в Івано-Франківській обласній філар-
монії відбувся Вечір лемківської пісні та гуцульської 
поезії. Музичну частину забезпечили яскраві вико-
навці автентичного фольклору лемків: Віталій 
Чупак – учасник рок-гурту «Кораллі», актриса і 
співачка облдрамтеатру Галина Баранкевич, яка 
зараз працює над альбомом лемківських пісень. 
Виступало тріо «Розмарія» обласного товариства 
«Лемківщина» в складі: Леся Шафран, Надія 
Гнилиця, Оксана Черепанин. Свій вірш «Пекуча 
сльоза» прочитав поет Анатолій Ядловський. Голова 
обласної організації ВУТЛ доц. Степан Криницький 
у своєму виступі зупинився на особливостях лем-
ківських пісень, відзначив їх значимість у суспільно-
культурному житті лемків.

Гуцульську поезію представляли Василь Гера-
сим’юк та Іван Андрусяк. Відкриттям свята стала 
поезія Василя Шкургана зі с. Смодна на Косівщині, 
написана гуцульським діалектом. Голова обласної 
письменницької організації Євген Баран відзначив 
про вдале поєднання лемківської пісні та гуцульської 
поезії.

А. Ядловський

Світ лемківського слова
У неділю, 20 жовтня в Івано-Франківській облас-

ній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка 
(вул. В. Чорновола, 22) відбулася зустріч з автором 
«Лемківського словника» (– Тернопіль, 2011. – 376 
с.) і редактором газети «Дзвони Лемківщини» Ігорем 
Дудою. Організатор зустрічі та ведуча – поетеса і 
журналістка Анна Кирпан. Присутні відкрили для 
себе самобутній світ лемківського слова. Розмова 
велася живою лемківською мовою.

Автор розповів про ідею створення словника, 
роботу над ним, його структуру. Тут вперше зібрані в 
повному обсязі мовні особливості жителів галицької 
Західної і Східної Лемківщини, а також південної 
частини – словацької Пряшівщини та українського 
Закарпаття. Подані в словнику найбільш характерні 
особливості формотворення слів покликані вдоско-
налити лемківський фонетичний правопис. Словник 
вміщує 10 760 статей і більше 26 000 найбільш 
уживаних і рідкісних слів лемківського діалекту 
української мови. 

У відділі літератури й мистецтва була розгорнута 
виставка лемківської літератури. Звучали дві лем-
ківські пісні у виконанні актриси облдрамтеатру 
і співачки Галини Баранкевич. На зустрічі були 
присутні голова обласної організації ВУТЛ доц. 
Степан Криницький і голови районних товариств, 
які цього дня проводили чергове засідання в Івано-
Франківську.

Акад. М. Мушинка у Тернополі
25 жовтня у Тернопільському обласному ху-

дожньому музеї відкрита виставка творів Олекси 
Новаківського із приватної збірки академіка Націо-
нальної Академії наук України, доктора філології, 
професора Миколи Мушинки з Пряшева (Сло-
ваччина). Повертаючись із Києва додому, М. Му-
шинка та його дружина Маґда, з нагоди вернісажу 
зробили зупинку в Тернополі. Опівночі, на вокзалі їх 
зустрічав директор музею Ігор Дуда. 

Твори О. Новаківського – картини, акварелі, 
рисунки, ескізи, етюди (бл. 50 одиниць), М. Мушинка 
придбав 1974 р. у Празі на художньому аукціоні. 
Відтоді він став популяризатором творчості ве-
ликого мистця Західної України, організатором 
його виставок у Словаччині, Україні, США, Канаді. 
У 1990 і 2012 рр. вона експонувалася у Художньо-
меморіальному музеї О. Новаківського у Львові. 
Нині колекція М. Мушинки вважається однією з 
найбільших закордонних збірок цього художника.

На відкритті акад. М. Мушинка поділився спо-
гадами про історію придбання, формування та екс-
понування приватної колекції картин О. Новаківського.

І. Ганчова

ВЕЛИКИЙ ЛЕМКО ОРЕСТ ГИЖА: 
ЛІКАР І ФОЛЬКЛОРИСТ

До 100-річчя від дня народження

«Син Лемківщини, що сіяв зерна національ-
ної свідомості, прищеплював ідеї правди, 
любові і віри для кращого майбутнього лем-
ківського краю...» Ці слова з некролога про 
його батька повною мірою можна сказати й 
про сина – лікаря і фольклориста, збирача 
і популяризатора пісенної творчості лемків 
Ореста Марковича Гижу. Він прожив 77 років. 
Понад чотири десятиліття з них – у Бережанах.

Народився Орест Гижа 14 жовтня 1913 р. 
у  с. Висова, повіт Горлиці (нині Польща), в 
родині вчителя і громадсько-освітнього діяча 
Марка Гижі. Батько був автором дуже цінної 
«Шкільної хроніки» місцевої школи. Марка Гижі 
не стало 8 березня 1941 р. Із чотирьох його 
синів найстарший загинув у час Визвольних 
Змагань, інші працювали на ниві освіти й меди-
цини.

Орест ще гімназистом почав цікавитися 
фольклором лемків. Коли приїжджав з Горлиць, 
де навчався, у Висову, збирав колядки, веснян-
ки, гаївки з уст матері. Записав перших 80 пі-
сень від народної співачки Марії Макари та її 
дочки Іванни у рідному селі. Після закінчення 
гімназії створив тут хоровий і драматичний 
гуртки та керував ними.

У 1933-37 рр. навчався у Варшавській сто-
матологічній академії, де брав участь у сту-
дентському хорі.

У 1938 р. свої записи народних пісень О. 
Гижа показував Ф. Колессі у Львові. «Поважний 
академік, мов юнак, радів з того, що знайшовся 
ентузіаст для продовження його почину... Він 
проаналізував не тільки кожний такт мелодії від 
першої до останньої пісні, але й кожне слово», 
– згадував Орест Маркович. Видатний учений 
заохотив його до подальшої праці в цьому 
напрямку.

Події на Закерзонні 1945 р. привели до 
того, що родина Гижів після виснажливих по-
невірянь знайшла прихисток у Бережанах. 
Тут він поєднав свою долю із землячкою – 
уродженкою Висової вчителькою Анною Га-
талою. Сорок років пропрацював О. Гижа 
лікарем-стоматологом у районній лікарні в Бе-

режанах. І весь час продовжував записувати 
народні пісні від лемків-переселенців.

Останні дні вересня 1968 р. Орест Маркович 
акуратно вложив до валізи 11 пухкеньких зо-
шитів із записами та вирушив потягом до 
Києва. У видавництві «Музична Україна» здав 
їх до відділу рукописів. Додому повертався 
зболений думкою, яка відтепер не полишала ні 
на мить: «Що за доля чекає на етнографічну 
працю , якій віддав усе своє життя?»

Уже й листя опало, і мороз сумнівів при-
хопив болем серце, а видавництво мовчало. 
Лише у листопаді надійшов офіційний лист, в 
якому редактор повідомив, що збірник пісень 
планують видати у 1970 році. Далі зазначалося: 
якнайскоріше надіслати пісні, надруковані на 
машинці в трьох примірниках з додержанням 
відповідної строфічної будови тексту, словник 
діалектичних слів, паспортну довідку всіх 
пісень, огляд граматичних особливостей лем-
ківського діалекту. Все це вимагало коло-
сальної підготовчої праці. З половини листо-
пада до кінця грудня, зізнавався автор, він 
спав не більше 3-4-х годин на добу, не знаючи 
вихідних (крім того праця в поліклініці). 

Всі вимоги видавництва вже у січні 1969 р. 
виконано. У березні надійшла позитивна ре-
цензія. Проте радість була передчасною. 
Наступний лист повідомляв, що зважаючи на 
певні обставини, видання збірки може бути 
відкладене. О. Гижа звернувся за допомогою 
до заступника голови Ради Міністрів УРСР 
П. Т. Тронька (згодом – академік НАНУ, 
Герой України). Високий посадовець О. Гижу 
підтримав. У 1972 р. збірник «Українські на-
родні пісні з Лемківщини» тиражем 4 000 
примірників побачив світ. Відтоді 300 унікальних 
лемківських пісень стали гордістю української 
національної музичної культури.

Працю О. Гижі високо оцінили Ф. Колесса 
і М. Рильський, професори П. Козицький та 
О. Сорока, доктор мистецтвознавства Софія 
Грица, народний артист І. Козловський. Особ-
ливо високою була оцінка фольклориста й 
музикознавця, диригента і композитора Юрія 
Костюка з м. Кошіце (Словаччина).

Частина фольклорних записів О. Гижі 
зберігається в Інституті мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Рильського 
НАНУ. Для місцевого краєзнавчого музею він 
подарував цінні документи та книги, пере-дав 
бюст Т. Шевченка, як вважають деякі мис-
тецтвознавці, роботи відомого скульптора Ми-
хайла Гаврилка.

Трагічна смерть сина Богдана у 1973 р. 
підірвала здоров’я Ореста Марковича. Він по-
мер 19 лютого 1990 р. у Бережанах. 

У кінці 1998 р. рішенням сесії Міської ради 
О. Гижі посмертно присвоєно звання «Почес-
ний громадянин міста Бережани». У 2011 р. 
встановлено меморіальну таблицю на пошану 
його пам’яті, на будинку колишньої поліклініки.

На стіні робочого кабінету О. Гижі висіло 
кілька картин-краєвидів Висової, його вітців-
щини та пісенної колиски. Він любив сидіти 
під ними, наче на лоні природи чарівної Лем-
ківщини, брав стареньку мандоліну – постійну 
супутницю, і тихо виводив пісню. Чуєте, вона й 
зараз звучить ... Бо їй, як і виконавцеві, Богом 
суджена вічність.

Омелян ВАСИЛЬЧЕНКО,
м. Бережани.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
ВИДАТНІ ЛЕМКІВСЬКІ ДІЯЧІ 

70 –  Степан АНТОНІВ (*21.09.1943, с. Ославиця, п-т Сянік) – агроном, кандидат наук 
(1974), громадський діяч. Завідуючий лабораторії Інституту кормів і сільського 
господарства НААНУ (з 2003). Голова Вінницької міської організації ВУТЛ (з 2003).

100 –  Орест ГИЖА (*15.10.1913, с. Висова, п-т Горлиці + 19.02.1990, м. Бережани) – лікар-
стоматолог, фольклорист.

130 –  Пантелеймон ШПИЛЬКА (*20.10.1883. + 5.03.1950, м. Реґєнсбурґ, Німеччина) – 
священик, громадсько-політичний діяч. Голова повітової Української Національної 
Ради в Команчі (1918).

Тернопіль, вул. Львівська. 13.06.2013 р. Посв’ячення Хреста
 і наріжного каменя на місці Лемківської церкви.

Фото О. Черняка.

31-а ЛЕМКІВСЬКА 
ВАТРА у ЖДИНІ
Першу зупинку ми зробили на відстані 10 км 

від Перемишля. Край дороги, у парку висо-
чить величава будівля Красічинського замку 
кінця ХУІ ст. У ньому панував князівський рід 
Сапєґів, серед яких були визначні духовні та 
світські особи, про що свідчать чотири наріжні 
вежі – Божа, Папи, Королівська і Шляхетська. 
Замок пограбувало російське військо у 1726 р., 
а Червона Армія – у 1941-му. Досі тривають 
реставраційні роботи. Тепер тут розміщений 
музей.

Далі дорога вела через Сянік і Дуклю 
до с. Тилява. Тут, біля хати Пушкарів, в якій 
народилися Марія Скоблей і Єва Демидюк, 
зробили зупинку. В наступному селі Зин-
дранова оглянули Музей лемківської культури, 
створений Федором Ґочем.

Під вечір поспішали до Ватряного поля, 
щоб розкласти намети. Вночі приїхав другий 
автобус із хором «Феліціо» та ансамблем «Світ 
любові» з Надвірної. Секретар Об’єднання 
лемків Польщі Еміль Гойсак від імені єпископа 
Володимира Ющака запросив хор на молебень 
у с. Висова, де 1925 р. об’явилася Пресв. Бого-
родиця. На цьому місці, на горі Явір, 1931 р. 
спорудили каплицю.

З нагоди ювілею – 1025-ліття Хрещення 
Київської Руси, на горі Явір 19 липня відбулася 
проща греко-католиків. Священики спільно з 
хором «Феліціо» відслужили молебень до Св. 
Володимира Великого, після чого привітали 
владику Володимира багатоголосим «Многая 
літа!» Відтак повернулися на Ватру і оглядали 
святковий концерт.

Наступного дня, у суботу вранці відбулося 
урочисте відкриття Ватри. На пагорбі, навпроти 
сцени, біля новозбудованої дзвінниці, за участю 
священиків УГКЦ і УПЦ (Київський Патріархат) 
відправили панахиду за померлими лемками 
під час депортації 1944-46 рр. на Схід та акції 
«Вісла» 1947 р. на Захід.

Зі сцени линули привітання учасникам свята 
від представників влади і церкви. Хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять Петра Шафрана, 
довголітнього редактора журналу «Ватра». 
Відповідальний секретар СФУЛО, голова Іва-
но-Франківського товариства «Лемківщина» 
Степан Криницький зачитав вітання від Голови 
СФУЛО Софії Федини і заспівав пісню «Лемко, 
я си Лемко». У концерті брав участь ансамбль 
«Світ любові»: грали Юрій Партика (керівник) і 
Віктор Чудновський, співали Ольга Молодій та 
Наталія Байдак.

Крім концертної програми, гостей заціка-
вила і спортивна сторінка. Футбольна команда 
з Надвірної (капітан Володимир Григораш) 
змагалася у турнірі із поляками і виграла з ра-
хунком 3 : 1. Вони були нагороджені Кубком і 
пам’ятними медалями.

Відбулися зустрічі з науковцями – докто-
рами історичних наук. Григорій Купріянович із 
Любліна доповів про акції руйнування право-
славних церков на Холмщині та Південному 
Підляшші в 1938 р. Тоді, протягом двох міся-ців 
зруйнували 127 православних святинь. Воло-
димир В’ятрович зі Львова – автор актуальної 
праці «Друга польсько-українська війна 1942-
1947 рр.», яка видана двома мовами.

У неділю, як і щороку, біля каплиці 10 свя-
щеників і владика Володимир Ющак відпра-
вили Службу Божу. «Апостола» читав Віктор 
Чудновський.

На завершення святкового концерту 
виступили два надвірнянські колективи – 
народний камерний хор «Феліціо» та вокаль-
но-інструментальний ансамбль «Світ любо-
ві». Обидва були нагороджені Почесними 
грамотами 31-ої Лемківської Ватри у Ждині за 
підписами голови ОЛП Штефана Гладика і ста-
рости Петра Чухти.

Ігор ЛІНГ, 
заступник голови Надвірнянської

районної організації ВУТЛ.

КОМАНЧАНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА

До 95-річчя створення
Команчанська Республіка – державне утворен-

ня, що об’єднало під гаслом єдиної української 
національної та державної ідеї майже 30 лемків-
ських сіл, але була ліквідована через 3 місяці. 
Утворена 4 листопада 1918-го, ліквідована 23 січня 
1919 року.

Після розпаду Австро-Угорщини, на Західній 
Україні розгорілися перші спалахи визвольної бо-
ротьби. З листопада 1918 р. парох села Вислік Вели-
кий о. Пантелеймон Шпилька отримав прокламацію 
про проголошення ЗУНР. Разом із парохом села 
Вислік Нижній о. Михайлом Теслею і учителем 
Грицем Судомором вони вирішили скликати наступ-
ного дня селянське віче у місцевій школі.

4 листопада до школи прибуло 70 делегатів із сіл 
Вислік, Команча, Полави, Поляни Суровичні, Дарів, 
Щавне, Прибишів. До згаданих сіл приєдналися 
селяни сіл Репедь, Лупків, Должиця, Чистогорб, 
Явірник, Радошиці, Ославиця, Лукове, Зубенське, 
Смільник, Миків, Душатин, Прелуки, Тісна. На збо-
рах засновано Повітову Українську Національну 
Раду з осідком у Вислоці Великому, головою якої 
обрано о. Пантелеймона Шпильку та проголошено 
створення Східно-Лемківської Республіки, також ві-
домої в українській та польській історіографії як Ко-
манчанська або Команецька Республіка, адже саме 
у Команчі знаходився головний оборонний штаб.

Було вибрано управу з 11 осіб, яку очолили 
о. П. Шпилька та селянин із Команчі Андрій Кир – 
комендант міліції. Виконавчий орган Команчанської 
Республіки мав назву «Комісаріат повіта Саніцького 
у Вислоці Великім». Було ухвалено форму і зміст 
державної печатки. Для організації проти польського 
фронту та надійної охорони кордонів проголошеної 
республіки, о. Шпилька привіз з Угорщини до 
Вислока 12 офіцерів, розподіливши їх до шести 
станиць у селах Вислоці, Суровиці, Команчі, Щав-
нику, Куляшному, Репеді.

У грудні 1918 на черговій нараді уповноважених 
у Вислові прийнято ухвалу, приєднати Східно-Лем-
ківську Республіку до ЗУНР, адже представники 
республіки, яка охоплювала близько 30 лемківських 
сіл із майже 18-тисячним населенням, недвозначно 
вважали себе частиною ЗУНР, а своє окремішне 
самоврядування – тимчасовим і вимушеним. Спроби 
отримати військову допомогу зі Стрия та Самбора не 
мали результату. Військова команда Стрия не вірила 
в успіх українського руху на Лемківщині, тому не 
надала Команчанській Республіці дієвої підтримки. 
Єдиним захистом для команчан була організована 
ними міліція (близько 800 осіб). За умов відсутності 
зв’язку з центральним урядом ЗУНР, Команчанська 
Республіка вимушена була діяти автономно. Коман-
чанці, шукаючи підтримки в Стрию, не намагались 
об’єднатися з ближче розташованими осередками 
влади ЗУНР у Лютовиськах та Балигороді. На дум-
ку дослідників, в основі цього факту могли бути 
міжетнічні та соціальні чинники: почуття «вищості» 
лемків по відношенню до бойків, а також недовіра 
місцевих селян до урядуючих у Балигороді 
службовців – переважно «міських панів» (у «Коман-
чанській Республіці» урядували, в основному, селя-
ни та священики)

Оскільки Східно-Лемківська Республіка відкрито 
прагнула до об’єднання з Україною, тому польські 
легіонери вирішили якомога скоріше її знищити. 
Вони зайняли Щавне, але під натиском селян з 
Прелук і Репеді цього разу змушені були відступити. 
Легіоністи повторили напад на Щавне, але селяни 
відтіснили їх до Сянока, причому вісьмох роззброїли.

23 січня 1919 р. великий загін польського 
війська напав на Вислік. Після завзятої сутички 
військо здобуло перемогу і вирушило до Команчі. 
У бою загинули селяни Федір Чура, Іван Карнафем, 
багатьох було заарештовано. Коменданта Щуровсь-
кого, після жахливих катувань, польські вояки роз-
стріляли. Діяльність управи припинилася.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Команчанська_Республіка

ФІЛЬМ ПРО ДЕПОРТОВАНИХ
Протягом серпня-жовтня ц. р. близько 

двох сотень учасників товариств, переселених 
із Лемківщини, Перемищини та Холмщини 
взяли участь у зйомках першої частини доку-
ментального фільму «Сумні й горді спогади 
депортованих українців». 

Ініціатором, меценатом і автором цього 
фільму стала Марія Тройчак – відомий 
фітотерапевт, директор Медичного центру 
«Барвінок» у Тернополі. Її предки народилися 
у с. Яселко Сяніцького повіту на Лемківщині. 
Батько Іван Хомишак працював секретарем 
сільської ради і головою місцевої читальні 
«Просвіта», знав п’ять мов, мав старшинське 
військове звання. Дід Михайло Петрик був 
лісником, а бабуся Єва – сільською цілителькою. 
«Часом нам потрібно пройти ціле життя, щоб 
зустріти те, від чого будеш радіти і жити, – 
каже пані Марія. – Так я, у свої п’ятдесять, 
після смерті батьків і чоловіка, відкрила для 
себе землю обітовану – Лемківщину. Вперше 
я приїхала туди в 2002 році разом із групою 
однодумців, котрі, як і я, хотіли побачити ті 
високі гори Бескиди, босоніж походити рідними 
стежками, впорядкувати і відновити зруйновані 
цвинтарі, відродити пам’ять про Батьківщину».

Цей фільм буде створений на основі 
матеріалів, які Марія Тройчак-Хомишин зби-
рала 13 років. Це щоденники, фотографії та 
відеоматеріали. Протягом трьох днів у Тер-
нополі і Монастириську знімали сучасне життя 
родин депортованих лемків-українців, як вони 
плекають культуру та традиції своїх предків, до 
чого прагнуть і про що мріють. Зйомки проводив 
Михайло Ковальчик -журналіст, директор студії 
документальних фільмів «Монада» (Київ).

Участь у зйомках взяли: отець-мітрат, 
протоієрей Анатолій Дуда-Квасняк із Монасти-

риська; перший настоятель храму Всіх Свя-
тих, доктор теології о. Володимир Гринда; 
настоятель храму Воскресіння Господнього, 
редактор часопису «Божий Сіяч», журналіст, о. 
Орест Глубіш; настоятель храму Архистратига 
Михаїла о. Ярослав Онищук; священик 
церкви Матері Божої Неустанної Помочі оо. 
Редемптористів о. Мар’ян Ференц; член Колегії 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина», ди-
ректор Обласного художнього музею Ігор Дуда; 
перший голова Тернопільського товариства 
«Лемківщина», відповідальний секретар На-
ціональної Спілки письменників України Воло-
димир Барна; перший голова товариства 
«Надсяння», професор Йосип Свинко; голова 
Ревізійної комісії товариства «Надсяння» Оме-
лян Черняк; заслужений працівник культури 
України Володимир Верней; заступник голови 
Теребовлянського товариства «Лемківщина» 
Богуслава Палкова; член суспільно-культурних 
товариств переселенців Ольга Пасєка; фольк-
лорний гурт «Подоляни» (кер. Мирон Хмурич); 
концертмейстер хору національно-патріотичної 
пісні «Заграва» Ольга Цеплик. 

У зйомках також брали участь онуки депор-
тованих родин, учні середніх шкіл м. Тернопіль: 
Олеся Круковська (СШ № 16, 10 кл.), Максим 
Петрик (СШ № 27, 4 кл.), Андрій Тичинський 
(СШ № 11, 7 кл.).

Незабаром фільм буде готовий. Тож тра-
гічна і водночас героїчна історія українців, яких 
примусово виселили з прабатьківських земель, 
буде екранізована. У ньому зібрані справжні 
факти, щирі спогади, потаємне ставлення до 
минулого, щира віра і надія у світле майбутнє.

Тетяна ТРОЙЧАК, 
м. Тернопіль.

Богдан МЕЛЬНИЧУК

ЗАДЛЯ ЛЮДСЬКОГО БЛАГА
Монолог лікаря-фітотерапевта Марії Тройчак із Тернополя

У лісі, полі чи в саду
Рослину знаю кожну;
Біду із нею відведу,
Бо маю поміч Божу.

Господь підкаже, що і як
І дасть мені наснагу;
Так було тисячі вже раз
Задля людського блага.

А вечір – віршів то пора,
Мережу знов рядочки;
В них Лемківщина ожива,
Мов каже: «Добре, дочко!»

Без тих турбот – немов без крил,
Інакше жить не вмію ...
Дай, Боже, ще на роки сил,
Я ж людям дам надію.

Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань
Факультет міжнародних відносин 

Львівського Національного університету ім. І.Франка
     

о г о л о ш у ю т ь

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ
присвячений 70-ій річниці початку депортації українців з етнічних земель у Польщі

на отримання стипендії імені Стефана Мерени
 «ЛЕМКІВСЬКЕ ПИТАННЯ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»

До участі запрошуються молоді дослідники, соціально активні і небайдужі 
молоді люди, які на момент подання роботи навчаються в університеті.

Пропонована тематика робіт:
– Міжнародно-правові аспекти депортації/оптації українців з етнічних земель  

Польщі/Словаччини;
– Міжнародне визнання та офіційне засудження злочину депортації;
– Проблема повернення та репарації незаконно депортованим;
– Культурні та морально-психологічні наслідки депортації для українців;
– Роль лемків у розвитку і функціонуванні світової української спільноти;
– Видатні постаті Лемківщини;
– Опрацювання спогадів жертв депортації;
– Проблеми політичного русинства: український та міжнародний контекст;
– Проблеми формування негативного образу українців та України у Польщі/

Словаччині;
– інші теми, що відповідають загальній тематиці Конкурсу.
Вимоги:
– Відповідність тематиці Конкурсу;
– Об’єктивність, неупередженість, достовірність, відповідальний підхід до  

матеріалу.
Технічні вимоги:
– Об’єм – до 2-х аркушів тексту, але не менше, ніж 1 аркуш (24 стор. тексту);
– Шрифт – Times New Roman, 12, інтервал – 1,5, відступ – 2 см з усіх боків;
– Належне оформлення згідно з вимогами ВАК. Використані джерела та  

література.
Реєстрація для участі в Конкурсі – до 1 лютого 2014 року.

Прийом робіт – до 1 травня 2014 року.
Роботи надсилати на: sfulo/president@gmail.com 
або на адресу: м. Львів, пл. Ринок, 17. Товариство «Лемківщина».
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Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

ПЕРЕЗЕРАМЕ СТАРЫ ЗНИМКЫ
З родинного архіву Гыжів. 
Подав Роман Гыжа, сын Ореста.

1. Орест Гыжа – ученик VIII клясы 
Горлицкой ґімназиі. 1931 р.

2. Родина Гыжів. Высова, літо 1938 р.
Сьідят: Орест, Теодозій, Іван, 
Михал, Мирослав.
Средній ряд: Надія – жена Миро-
слава, Дарія-Квітослава – дівка 
Івана і Ольгы, Ольга – жена Івана.
Г выгляді: Теодора і Марко.

3. Хор с. Высова. 1940 р. 2 і 3-ій – 
Михал і Орест Хыжі.

3

ЯК ПАСТУХЫ ШМУҐЛЮВАЛИ
В часьі німецкой окупациі, жебы якосы 

жыти, треба было глядати ріжных способів 
і так было в каждім селі. Села підграничны 
мали своі способы, а было то переважні 
гандлюваня, зване шмуґлюваня. Села тоты 
были так близко границы, же пастухы 
могли зо собом бесідувати, але не было 
то можливе, бо тоты місьця пильнували 
фінанци. Пастухы Лешко і Гриц довго 
думали, жебы придумати якысий спосіб, 
жебы принести зо заграницьі (Словациі) 
кропкы на кєрмеш. 

Выдумали, же зарижут стару корову, а 
скору так здоймут, жебы дале могла выгля-
дати коровом. Як єй добрі высушыли, то 
постановили же котрысого дня підут пасти 
коровы на поле коло границьі.

За кряком на поли оба влізли до скоры 
коровячой і разом з коровами пасут ся 
праві на границьі. Єден спереду смотрит 
през очы і обзерат околицю, другій зас од 
часу до часу махат хвостом і тіж видит, 
што ся діє з його стороны. Стоят так си 
разом і бесідуют, бо пасти не можут. Треба 
было пасти ся наклячачы, а то было бы юж 
підозріле.

Смотрят так доокола, а соньце гріє, же 
аж не мож вытримати в тій скорі. Тот зо-
заду – Гриц зьвідує ся: «Што там видно 
спереду?» Лешко одповідат: «Нич нового, 
коровы ся пасут і жадна не рыхтує прей-

ти границю. Выходит на тото, же лем сами 
будеме мусьіти піти за границю».

Вільным кроком рушыли през границю: 
никого не видно, ани з той, ани з тамтой 
страни. Як были юж дост далеко по другій 
стороні границьі, єдна корова зо стада 
зачала рычати в іх сторону і тіж пустила ся 
іти за нима. На тот рык коровы зо страни 
словацкой з кряків вышов великій сивий 
бычыско і рушыв на спотканя з коровом.

Лешко, застрашений, кричыт: «Бык 
перед нами, што робиме?» Не было ани 
часу, ани де втікати. Гриц повідат: «Нич 
не выдумаме, лем лігайме на траву». Бык 
не подарував корові, хоц она лежала. 
Зачав рогами так бости, же аж трава і 
земля прыскали по пасвиску. Достало ся 
тій корові, што лежала. Але як быкови ся 
знудило бости, одышов одкаль пришов.

Так з дірами в скорі а синяками на тьілі 
довлекли ся Лешко і Гриц на свою страну. 
Кєрмеш быв для них барз прикрий, бо і без 
кропкы, і синяками такыма, же не могли ся 
ниґде показати. Треба было як ден, так ніч 
лежати або сьідити на пасвиску з коровами, 
а на ніч оставати в стаєнцьі на верху горы, 
бо літом худобу і уцьі заперали в тых 
стаєнках.

Літ.: Жарты і оповіданя. Ч. П. Збер. А. 
Барна, І. Дзядик. – Лєґница, 1995. – С.64-
65.

Ж Е Р Т В О Д А В Ц Ь І
на будову церкви-музею в Тернополи

для переселенців з Польшчы
Тернопільська єпархія УГКЦ 
(владика В.Семенюк)  – 40 000 грн.
Громада с. Великій 
Ходачків 2013 р.  – 10 050 грн.
«Лемківська Ватра» 
в Монастириську 2013 р.  – 5 174 грн.
«Лемківська Ватра» 
в Монастириську 2012 р.  – 4 488 грн.
«Лемківський Йордан» 
в Тернополі 2012 р.  – 3 507 грн.
Збір при посвяті Хреста 
13.06.2013 р.   – 2 880 грн.
«Лемківський Йордан» 
в Тернополі 2013 р.  – 2 600 грн. 
Коляда в церкві 
у січні 2013 р.   – 1 420 грн. 

Іван ХРОМЧАК (Львів)  – 16 000 грн.
Іван ПАНЦЬО   – 5 000 грн.
Михайло ОВОД   – 500 дол. США
Галина МОСТРЯНСЬКА 
(Бережани)   – 1 150 грн.
Марія ЗАПАРАНЮК  – 1 000 грн.
Марія КОСТЮК   – 1 000 грн.
Надія КУЗЕМКО   – 1 000 грн.
Роман РОГОВСЬКИЙ  – 1 000 грн.
Йосиф РУГАЛО 
(Кіровоград)   – 1 000 грн.
Микола СПЯК   – 1 000 грн.
Ігор СТОРОЖКО   – 1 000 грн.
Андрій ТАТАРИН  – 1 000 грн.
Олексій ХРОМЧАК  – 1 000 грн.
Ярослав БАЗАР   – 100 дол. США
Степан БАРНА   – 100 дол. США
Степан ХРІН   – 600 грн.
Світлана ФАЛАТОВИЧ  – 50 евро 

Іван ТХОРИК   – 33,5 евро 
Борис ВОЙТОВИЧ  – 500 грн.
Марія ДОЛЬНА   – 500 грн.
Марія КУЦА (Бережани)  – 500 грн.
Софія ОРШАК   – 500 грн.
Добр. ПІЩАКІН   – 500 грн.
Надія ПОНИК   – 500 грн.
Михайло ТХОРИК  – 500 грн.
Іван ФАЛАТОВИЧ  – 500 грн.
Сергій ФАЛАТОВИЧ  – 500 грн.
Іван КОМАРА   – 400 грн.
Анастасія СФОРА  – 300 грн.
Леся ЮЗВА   – 300 грн.
Люба АНТКІВ   – 200 грн.
Добр. БОГУЦЬКА  – 200 грн.
Добр. ГАВА   – 200 грн.
Родина ГНАТКІВСЬКИХ  – 200 грн.
Омелян ГОРНЯК   – 200 грн.
Микола ГОРОШКО  – 200 грн.
Марія ГУМЕНЮК  – 200 грн.
Василь КОРУЦ   – 200 грн.
Ірина РОМАНІВ   – 200 грн.
Фенна РУДАКЕВИЧ  – 200 грн.
Іван ТРОЙЧАК   – 200 грн.
Володимир ГРИНДА, отець – 179 грн.
Степан ПАВЛИШИН  – 20 дол. США
Марія АДАМОВИЧ  – 100 грн.
Анна БІЛИК   – 100 грн.
Анна БУБНЯК   – 100 грн.
Добр. ГЛАВАЦЬКА  – 100 грн.
Марія ДІДИК   – 100 грн.
Галина ДМИТРУК – 100 грн.
Андрій КОРУЦ   – 100 грн.
Петро ЛУЦИК   – 100 грн.
Уляна ПРОЦЬ   – 100 грн.

Сердечні дякуєме! БОЖЕ ЗАПЛАТ!
 

Марія СТАХІВ-КРУПА

РАНО В КАРПАТАХ
Як ранейко сонце сходит,
Лемко юж по горах бродит.
Сьідав собі на пеньочку
заграв в свою сопілочку.
Сопілочка ніжно грає,
аж дівчині серце крає.

За сопілку, за сині очы
не  спит она цьілы ночы.
Та мельодия прекрасна
ниґда в серци не погасне.
Я шчеслива і до нині.
Хоц голова моя в сивині.

15.11.2003 р.
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