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ЧАСОПИС-КВАРТА ЛЬНИК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕМКІВЩИНА» 

Дороги Краяне, Братя і Сестры! 
Наша будучніст – діти і онукы, «Молода Лемківщыно»!

Сердечні витам Вас і Вашы Родини зо сьвітлима Празниками 
Рождества Христового, Нового Року і Богоявліня Господнього.

Най Різдвяна Зьвізда буде нашым дороговказом, а Різдвяни 
Дзвоны принесут до каждого дому здравля, шчесьтя, радист, до-
бробыт, згоду і спокій. 

Най Пан-Біг зошле своє благословіня на нас выселенців, нашу 
незабутню Лемківщыну і соборну Матір-Украіну.

Докладеме шчыри серця і розум для одроджыня нашого краю, 
єй гісториі і культури, бесьіды і звычаів.

Христос ся рождає! Славіме Єго!
Веселих Сьват!

Голова Всеукраіньского Товариства «Лемківщына»
Олександер Венґринович

АНСАМБЛЮ ПІСНІ І ТАНЦЮ 
«ЛЕМКОВИНА» – 50!

14 жовтня у Львівській філармонії від-
булися урочистості з нагоди відзначення 
50-річчя діяльності Народного ансамб-
лю пісні і танцю «Лемковина» у Львові. 
Привітати 35-особовий колектив хору 
прийшли керівники лемківських організа-
цій Львівщини, Тернополя, Івано-Фран-
ківська, хор товариства «Надсяння», а 
також представники Львівської міської та 
обласної рад, облдержадміністрації. З ві-
тальним словом до ювілярів зверталися 
Олег Синютка і Софія Федина – народні 
депутати України, Ярослава Галик – голо-
ва Світової Федерації Українських Лем-
ківських Об’єднань.

Хор «Лемковина» організований в 
1969 р. лемками, депортованими у 1944-
46 рр. з території Польщі до УРСР. Худож-
німи керівниками і диригентами колективу 
були Роман Кокотайло (1969-70), Михай-
ло Мокрецький (1970-72), Тарас Матвіїв 
(1972-73), Ігор Циклінський (1973-75), 
Іван Кушнір (1975-98), Роман Стефанко 
(1998-2000), Володимир Льорчак (2000), 
Марія Мельник (2000-09), Богдан Кривко 
(2009-15), Юрій Кондратенко (з 2015). Ор-
кестром керували З. Булик, Н. Сорока, 
А. Мельник, О. Білоусова, Ю. Ковальов.

На замовлення Товариства культур-
них зв’язків із закордоном «Україна» хо-

рова капела 1984 р. взяла участь у зйом-
ках документального фільму «Ой, верше 
мій, верше». У 1987 р. завершено зйомки 
нового фільму «Співає «Лемковина». У 
1986-87 рр. фірма «Мелодія» двома ти-
ражами видала велику платівку «Співає 
«Лемковина», а 1991 р. другу – «Заграй 
мі, гудачку». В 2005 р. записи з платівок 
були перевидані на аудіо-диску.

«Лемковина» виступала з концерта-
ми, крім України, в Естонії, Словаччині, 
Німеччині та Польщі. Від початку творчої 
діяльності дала близько тисячі концертів.

Багато років лунає над Україною та 
за її межами, звучить у світовому й віт-
чизняному теле- і радіоефірі життєствер-
джуючий спів хору-капели-ансамблю 
«Лемковина». Долаючи постійні трудно-
щі, хористи різних поколінь гордо несуть 
пісенний смолоскип барвистого лемків-
ського фольклору, який дзвінким потоком 
вливається в широчінь ріки, ім’я якої – 
українська народна пісенна творчість. 

До Ювілею колективу видано пам’ят-
ну книгу «50 років Народному ансамблю 
пісні і танцю «Лемковина». /Автор-упор. 
Олена Падовська. – Львів, 2019. – 228 с.

Тарас РАДЬ, 
Львів.

Президенту України 
Володимиру Зеленському
Голові Верховної Ради України 
Дмитру Разумкову
Прем’єр-Міністру України 
Олексію Гончаруку

З В Е Р Н Е Н Н Я
Шановний Президенте України!
Шановний Голово Верховної Ради України!
Шановний Прем’єр-Міністре України!
9 вересня 2019-го року світова і українська 

громадськість відзначають на державному рів-
ні трагічні 75-і роковини від початку депортації 
етнічних українців з Лемківщини, Холмщини, 
Надсяння, Південного Підляшшя, Любачів-
щини, Західної Бойківщини до УРСР, а потім 
у північно-західні регіони Польщі. Внаслідок 
цих злочинних дій з українських історичних зе-
мель, що відійшли до Польщі, було примусово 
виселене ВСЕ корінне українське населення 
цих регіонів, разом – понад 700 тисяч осіб, за 
національною ознакою, що призвело до зни-
щення кількох етногруп. Це була наймасштаб-
ніша депортація українського корінного етносу, 
що вважається найтяжчою формою політич-
них репресій і прирівнюється до етноциду.

Проте донині державою Україна не встанов-
лено історичної справедливості щодо примусово 
виселених українців за національною ознакою, 
бо досі не прийнято відповідного законодавчого 
акту про визнання цих депортацій злочином та 
про відновлення прав депортованих.

Світова Федерація Українських Лемків-
ських Об’єднань, яка є членом Світового Кон-
ґресу Українців, та Всеукраїнське товариство 
«Лемківщина» звертаються до Вас з клопо-
танням щодо ухвалення закону про визнан-
ня злочином тотальне примусове виселення 
українців-автохтонів Лемківщини, Холмщини, 
Надсяння, Південного Підляшшя, Любачівщи-
ни, Західної Бойківщини з їх одвічних земель 
у 1944-1951 роках шляхом депортацій та про 
встановлення статусу депортованих як жертв 
політичних репресій комуністичних тоталітар-
них режимів СРСР і Польщі.

Це Звернення ухвалене на мітингу-реквіє-
мі депортованих українців та їхніх нащадків 
9 вересня 2019 року в Києві біля Пам’ятного 
Хреста жертвам голодомору та політичних ре-
пресій в Україні.

З повагою,
Голова Світової федерації українських 

лемківських об’єднань Ярослава ГАЛИК
Голова Всеукраїнського товариства 

«Лемківщина» Олександр ВЕНГРИНОВИЧ
Голова Київського товариства «Лем Київ» 

Стелла МИРОНЧЕНКО

ХРОНІКА НОВИН
Христина Соловій – «Про весну»

Співачка Христина Соловій оприлюднила 
новий кліп до композиції «Про весну» зі свого 
останнього альбому «Любий друг», Знімаль-
ний процес відбувався на території Архіву-му-
зею літератури і мистецтва України у Києві 
(вул. Володимирівська), де свого часу жили і 
творили українські мистці – композитори, літе-
ратори, художники.

Кліп «Про весну» став вже п’ятим офіцій-
ним відеофільмом на пісні платівки «Любий 
друг».

Інф. «ДЛ»

2019 – рік Б. І. Антонича
5 жовтня виповнилося 110 років від дня 

народження видатного українського поета, 
прозаїка, літературознавця, громадського дія-
ча Богдана Ігоря Антонича. Зважаючи на ва-
гомий внесок Б. І. Антонича в національну та 
світову культуру, дієвий вплив його творчості і 
таланту на збереження та подальший розви-
ток традицій, звичаїв, мови споконвічної гілки 
українського народу – Лемківщини, Верхов-
на Рада України постановила відзначити на 
державному рівні 110-річчя з дня народження 
Поета, а Львівська обласна рада проголосила 
на Львівщині 2019 рік – роком Б. І. Антонича. 
Заходи, які були приурочені цій даті:

4 жовтня учні Дитячої школи народних 
ремесел у Львові презентували виставку 

Продовж. на с. 2.

Олександрові  
ВЕНГРИНОВИЧУ -  

80!

Велика Лемківська родина України 
щиро вітає Вас з Ювілеєм!

Ваше життя  - це гідний приклад для 
наших краян.

Ви  для  нас беззаперечний  мораль-
ний авторитет, який протягом  бага-
тьох років не похитнувся. 

Ви стоїте на твердій позиції – лю-
бові  до отчого дому, не по своїй волі 
залишеного на Лемківщині. 

Щиро дякуємо, що впродовж чверті  
віку тактовно гуртуєте нас.  Даєте від-
чути себе єдиною командою, надихає-
те новими ідеями. Вражаєте здатністю 
знаходити правильне рішення за будь-
яких обставин. Ми цінуємо Ваш життє-
вий досвід.

Зичимо  щастя, радості  та  благо-
получчя.  міцного  здоров’я на многії  і  
благії літа!

Біографічна довідка:
Олександр  Венгринович  народився 23 

листопада 1939 р. в  Криниці, повіт Новий 
Санч на Лемківщині. Будівельник, громад-
ський діяч. Нагороджений орденом «Знак По-
шани» (1972). Заслужений  працівник  культу-
ри України (2009).

 Від 1945 р. жив у м. Монастириська Терно-
пільської обл. Закінчив Чернівецький будівель-
ний технікум (1959) і Тернопільський держав-
ний  педагогічний інститут (1988). Від 1962 р. (з 
перервами) працював у системі Тернопільської 
облспоживспілки: остання посада – заступник 
голови ОСС з будівництва (1988-2000).

Громадська робота. Заступник голови  
(1990-94)  і  голова Тернопільського обласного 
товариства «Лемківщина» (1994-98, з 2000); 
член  Президії Світової Федерації Українських 
Лемківських Об’єднань (з 1997, із перервою); 
голова  Всеукраїнського товариства «Лемків-
щина» (2001-14, з 2018). 

Має трьох  дорослих  синів, шестеро внуків 
і двох правнуків.



2 Жовтень-грудень 2019 р. №4 (117)

«Мистецькі візії Антонича». Це понад 30 робіт, 
намальованих під враженням прочитаних поезій.

У неділю, 6 жовтня на подвір’ї Музею-са-
диби Антоничів у Бортнятині на Мостищині 
парох місцевої церкви УГКЦ о. Михайло Пець-
кович провів спільну молитву за мир в Украї-
ні й родину Антоничів. У концертній програмі 
виступали: Народний чоловічий вокальний 
ансамбль «Стожари»(м. Судова Вишня), лем-
ківська співачка з Польщі Юлія Дошна, учас-
ники Львівської молодіжної організації «Мо-
лода Лемківщина» і співачка Наталія Кухар. 
Демонструвалася виставка одягу, створеного 
за лемківськими мотивами. У музейній віталь-
ні проходили поетичні читання. Найменші 
відвідувачі змогли спробувати себе на май-
стер-класах «Кольоровий вірш Антонича» і 
«Тварини з поезії Антонича у глині».

О. МАЛЮГА

«Пісні незабутого краю»
У неділю, 6 жовтня в приміщенні Народ-

ного Дому м. Городок на Львівщині відбувся 
традиційний ХV Реґіональний фестиваль «Піс-
ні незабутого краю». Цього року учасниками 
фестивалю були переможці конкурсів попе-
редніх років в усіх дев’яти номінаціях. 

Свято започаткували в 2001 р. Його мета – 
виявлення і підтримка талановитих виконавців, 
відродження і популяризація творів музичного 
мистецтва етнічних українців, депортованих із 
території Польщі. Організаторами фестивалю 
виступають обласна та районна державні ад-
міністрації, обласна, районна та міська ради, 
обласний Центр народної творчості, суспіль-
но-культурні товариства «Лемківщина», «Над-
сяння» і «Холмщина».

Т. РАДЬ

Урочини до 75-річчя
13 жовтня в Теребовлі на Тернопільщині 

відбулося відзначення 75-ї річниці депорта-
ції українців з етнічних українських земель 
Польщі. Урочини проводилися біля пам’ятного 
знаку на вул. Покрівка. Стояла сонячна тепла 
осіння погода. Зібралося близько 150 осіб – те-
ребовлянців і гостей з Тернополя, Львова, Киє-
ва. Дійство, що продовжувалося дві години, 
розпочав церковний хор молитвою. Молебень 
відправили 10 священників. 

Ведуча Надія Хома зачитала історичну до-
відку про трагедію переселення. Відтак перед 
зібранням виступали отці Володимир (УПЦ), 
Іван, Ігор та Степан (УГКЦ). Струсівська заслу-
жена капела бандуристів, під орудою народно-
го артиста України Богдана Іваноньківа, вико-
нала урочисту лемківську пісню «Гори наші». 
Двічі виступав місцевий хор «Союзу Українок». 
Лемківські народні пісні – сумні і веселі, вико-
нували Настя Людвіковська та Анізія Штельма 
– дует зі с. Вербівці. Чоловічий дует у складі 
священника і регента хору з Дарахова вперше 
виконали мелодійну пісню «У матері над ха-
тою». Найстаріша лемкиня Богуслава Палкова 
з Криниці поділилася сумними спогадами про 
депортацію – шлюбну подорож, що розтягну-
лася на два місяці. 

Перед присутніми також виступали Марія 
Куліковська – в. о. голови районного товари-
ства «Лемківщина, Олександр Венгринович – 
голова ВУТЛ, Юрій Дзюбан – депутат Обласної 
ради (лемківського походження). 

І. ГАНЧОВА

Наукова конференція 
в Тернополі

27 листопада в приміщенні історичного 
факультету Тернопільського національного пе-
дагогічного університету імені В. Гнатюка від-
булася Друга Всеукраїнська науково-практич-
на конференція «Депортації українців Польщі: 
науковий та суспільно-політичний дискурси, 
історична пам’ять». До організації заходу на 
державному рівні, приуроченого до 75-річчя 
депортації, прилучилися, крім Педагогічного 
університету, – Інститут українознавства НАН 
України зі Львова, Чернівецький національний 
університет, громадські лемківські організа-
ції (ВУТЛ і СФУЛО), а також міська й обласна 
ради Тернополя. Модераторами пленарного 
засідання були М.Литвин, І. Зуляк та О. Вен-
гринович.

Присутні вислухали актуальні доповіді, з 
якими виступили: доц. Володимир Кіцак (Тер-
нопіль) – «Переговори СРСР, США та Велико-
британії щодо радянсько-польського кордону 
під час Другої світової війни і ставлення союз-
ників до депортації українського населення»; 
проф. Іван Зуляк (Тернопіль) – «Особливості 
Угоди між Урядом УРСР та ПКНВ про евакуа-
цію українського населення з території Поль-
щі»; проф. Микола Литвин (Львів) – «Депорта-
ційні акції СРСР, Польщі та Чехо-Словаччини у 
сер. ХХ ст.: політико-правова оцінка»; Яросла-
ва Галик (голова СФУЛО) – «Права українців 
Закерзоння, депортованих за національною 
ознакою у 1944-51 рр.»; Олександр Венгрино-
вич (голова ВУТЛ) – «Лемки в Україні: історія 
та сучасність». З доповідями виступали також 
науковці з Тернополя (проф. М. Бармак, доц. 
В. Місько), Івано-Франківська (доц. І. Любчик), 
Луцька (проф. М. Кучерепа), Львова (доц. Р. Ро-

ХРОНІКА НОВИН
Закінчення. Поч. на с. 1.

манюк), Чернівців (проф. Ю. Макар), Києва 
(канд. наук Д. Байкеніч).  

Учасники конференції поклали квіти до 
пам’ятника жертвам депортації, відвідали 
Лемківську церкву Вознесіння Господнього. 

Інф. «ДЛ»

Пам’яті Казимира Патриляка
15 грудня в с. Гаї – Розтоцькі Зборівського 

р-ну на Тернопільщині відбулися урочистості 
з нагоди відкриття пам’ятної таблиці видат-
ному краянину. Казимир Патриляк народився 
16 грудня 1938 р. в с. Нагоряни, повіт Сянік на 
Лемківщині, де мешкала родина батька Івана. 
Мати Марія Леньо походила зі с. Воля Сень-
кова. 

Родина Патриляків була депортована у квітні 
1946 р. і поселилася в с. Гаї-Розтоцькі. В 1946-
56 рр. вчився в середній школі, яку закінчив зі 
срібною медаллю. Навчався у Львівській По-
літехніці. Був направлений до Києва в Інсти-
тут хімії полімерних матеріалів АНУ. Наукові 
досягнення: доктор хімічних наук, професор 
Київського Політехнічного університету, акаде-
мік Української нафтогазової академії, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техні-
ки. Від 1989 р. – завідуючий відділом Інституту 
біоорганічної хімії НАНУ. 

Щасливо склалося особисте життя вчено-
го, який мав троє дітей. Старший син Богдан 
– активіст національного відродження. Донька 
Любов – наймолодший в Україні доктор хіміч-
них наук. Молодший син Іван – доктор історич-
них наук, професор і декан Київського націо-
нального університету імені Т. Шевченка.

К. Патриляк щороку із сім’єю приїздив у Гаї-
Розтоцькі, де побудував затишну оселю. 3 квітня 
2015 р. помер після тривалої хвороби. Похо-
вано його на місцевому цвинтарі. Автор мемо-
ріальної таблиці – художник Зіновій Кіпибіда.

Г. ЖУК

Виставка пам’яті Ю. Тарновича
16 грудня у храмі Св. Василія Великого 

УГКЦ в Києві відбулося відкриття виставки кар-
тин онуки і правнуки громадського діяча, жур-
наліста, письменника, етнографа та історика 
Юліяна Тарновича (1903-1977).

З Оленою Тарнович і Уляною Кондратюк 
я познайомився два роки тому – на їхній персо-
нальній виставці у київській галереї «Глобус». 
Роботи цих художниць із перших хвилин при-
ємно вразили мене своєю довершеністю і фі-
лософською глибиною.

І ось нове запрошення на виставку Олени 
і Уляни… До цього вечора мені здавалося, що 
знаю про творчість цих мисткинь майже все. 
Але – як виявилося – я не відав головного: яко-
го вони роду-племені, де шукати витоки їхньо-
го таланту? Відтепер мені це відомо… Коріння 
Олени і Уляни – у селі Розстайному на Лемків-
щині. Цей чудовий край і оспівував у своїх тво-
рах один із найвідоміших лемків у світі – Юліян 
Тарнович. […]

С. КОМІСАРОВ, «Укрпрес-Інфо»

ЕСТАФЕТА ПОКОЛІНЬ

Аж через 75 років дочекалися, депортова-
ні з етнічних українських земель Польщі, наші 
люди, визнання на державному рівні.

75 років – це не дуже великий строк, але 
виселенці, попри різні державні політики та 
моральні утиски, зуміли зберегти свою іден-
тичність і культуру. Хоч були відірвані бру-
тальними рішеннями польської та української 
тодішньої влади від рідної землі. Але Лемки, – бо 
так колись і зараз називають всіх переселен-
ців, – на здаються! Колоритний побут, нату-
ральні страви, чудові пісні, неперевершений 
гумор оригінальне різьбярство, поезія і маляр-
ство, що становить основу нашої культури, ви-
кликають подив і велику зацікавленість у наш 
час. 

Ось маленька історія з Бучача. В кінці серп-
ня до нашого міста завітав так званий «Гурто-
бус». Це гурт ініціативних людей, які їздять по 
Україні, щоб краще пізнати життя і традиції 
кожного реґіону нашої держави. Цей чудовий 
молодіжний колектив має таку можливість зав-
дяки сприянню Посольства США в Україні. Ра-
зом із групою їздить молодий американський 
журналіст, який вивчає традиції нашого краю. 
Крім різних майстер-класів, які проводить 
творча група з молоддю, вони вивчають ще 
й альтернативний простір: збирають рецепти 
борщів у всіх регіонах України. Мають намір 
видати книжку рецептів цієї національної стра-
ви, де будуть входити рецепти і національних 
меншин – лемків, бойків і гуцулів. 

Нашим завданням було приготування двох 
страв лемківської кухні – киселицю з картоп-

лею і грибами та борщ на квашеному буряку. 
Організатори дійства вибрали нас зі сестрою 
Лідією для приготування цих страв, які ми готу-
вали і готуємо до сьогодні. До страв додаються 
тільки натуральні продукти – смачні і поживні 
як для дорослих, так і для дітей. Оператор 
«Гуртобуса» знімав весь процес варіння, адже 
страви ми готували надворі, бо вони все при-
везли зі собою: плитку, балончик газу, столи, 
стільці, посуд і т.д. Нам із сестрою допомагали 
господині-лемкині зі с. Підзамочок: Надія Май-
са – голова товариства «Лемківщина», Христи-
на Моцик – юна лемкиня (п’яте покоління пере-
селених лемків) та її мама – Людмила Моцик. 

На цьому святі ми урочисто передавали 
естафету зберігання наших традицій молод-
шому поколінню, щоб вони не забували сма-
коту лемківської кухні. Керівник «Гуртобуса» 
роздавала всім учасникам анкети, щоб вони 
поділилися враженнями від побаченого. 

А ще до кулінарного дійства вносила жи-
вильну енергетику лемківської пісні незрівнян-
на Леся Горлицька – лауреат багатьох конкур-
сів і фестивалів. Отож свято вдалося на славу. 
Все було невимушено і весело. А нас, госпо-
динь, дуже тішили черги охочих скоштувати 
киселиці та борщу, порожні миски і каструлі. 
Несподівану забаву довго згадували жителі 
міста. Лемківські страви і пісні, як і лемківські 
жінки. мають незбагненну притягальну силу. 

Ніна ОЛЕНЯК – кол. голова товариства 
«Лемківщина» у Бучачі.

ПЕТРО ШІДИВАР – 
актор, співак, музикант, художник

Оригінальність актора і художника Петра 
Шідивара, чий дух досі витає в оновленому 
Одеському українському драматичному теат-
рі, очевидна. Він – Людина світу. В Парижі та 
Версалі тепер стало цікавіше.

На просьбу колег по театру дати свою 
коротку біографію, він прислав із Франції 
«Біо-хмарку»:

Біо-хмарка – замість біографії.
«Отже, в середині ХХ століття узрів я світ, 

вдихнувши сухе повітря гіркого полину, над 
Одесою, бо під нею, як відомо – море Чорне. 
Виходить, що степняк я, не моряк. Тож, дитин-
ство і юність рання, як зоря, в полоні нічних 
веселок-хорів солов’їв, цвіркунів, жаб, жайво-
ронків супроводжували початковий чумаць-
ких шлях мій. Вдивлявся я мрійливо в зоряне 

небо, шукаючи стежину. І Він вказав перстом 
своїм на стольне Місто – запашні каштани за-
паморочили душу, а корифеї театру долучили 
й навчили мене лицедійства. І знову усмішка і 
подих Його легенький, штовхає мій човник на 
Схід, у колишню столицю, сіру пролетарську. 
Але я її побачив протилежно – романтичною, 
своєрідною, рідною. Чи то вітер, чи то прим-
ха Творця, поманила пальчиком Красуня, ще 
одна столиця – Південна, назад додому, але 
вже на море, де причалом Аркадія стала. Тож 
там, в степах посадив не одне деревце й лозу 
виноградну, а тут над морем, на Фонтані Вели-
кому двох синочків-пташенят своїх випустив у 
світ. Можна сказати: все зробив, що мусів… То 
Мельпомена, то Талія та й інші капризулі Музи, 
кружляли з Бахусом переморгуючись… Та ось, 
неждано-негадано пролетіла комета і вказала 
шлях на Захід! Дивно? Спакувавши мізерні по-
житки в свій маленький ковчег, бо від човника 
хіба вітрило лишилося, полинули в місто-сто-
лицю, про яку кажуть, що треба його побачити 
і померти. І ми почали жити! І як? О-о-о! Але 
це вже іншим разом. Ми з міста Сонця, бо так 
його спланували й збудували, до речі, фран-
цузи, то де нам Всевишній місце приготував? 
Так, біля самого Палацу (Музею) короля Сон-
ця. Ось такий шлях-подорож продовжується. 
Конкретніше на мапі виглядає так: Веселино-
ве, Київ, Харків, Одеса, Париж, Версаль… далі 
буде може».

На мою просьбу дати свою коротку біогра-
фію, він прислав продовження «Біо-хмарки»:

 «Плинучи далі, гонима примхливими вітра-
ми Долі, моя Біо-хмарка, наповнена блискав-
ками, як тула, сагайдак чи колчан любовними 
стрілами Купідона-Амура присіла на гори хви-
лясті як лук, опустивши тятиву на долину-луг. 
Прозорими дощами-сльозами, омиваючи рану, 
смарагдові перса-груди, з яких лунала туга – 
болюча пам’ять серця калатала історичним 
молотом у дзвін! Під сивочолою давниною, під 
холодним сизим інеєм, мов у горнилі старого 
вулкана, б’ється серце пращурів моїх, глухим 
стогоном відлунюючи в моєму серці: Шануй, 

Лемку, вшытко своє!.. «Там Ганічка з Ванічком 
позерают на хмару, лем!» В які б краї не від-
несло мою біо-хмарку – моє серце в горах!

Як в однойменній п’єсі «Моє серце в го-
рах» Вільяма Сарояна, з яким мені пощастило 
спілкуватись, але, на жаль, не зіграти Мак-Гре-
гора, хоча… Моя біо-хмарка ще плине, насиче-
на піснями, грайливо підморгуючи Долі: Ну то 
як, кинь карту на втіху мою, Доленько!»

А ось його коротка біографія:
Артист театру і кіно Петро (Пєрро), з нез-

вичайним лемківським прізвищем – ШІДИВАР 
народився 12 липня 1952 р. в селищі–райцен-
трі Веселинове, з 1944 р. – у складі Миколаїв-
ської обл. Його родина походить зі с. Тісна, по-
віт Лісько на Лемківщині. Батько помер рано, 
дітей виховувала мати, яка часто розповідала 
про втрачені гори. Закінчив середню, потім му-
зичну (клас фортепіано) школи. В 1969-71 рр. 
навчався у театральній студії при укр. драм-
театрі ім. І. Франка в Києві. Запрошений пра-
цювати до театру «Березіль» (укр. драмтеатр 
ім. Т. Шевченка) у Харкові. В Будинку актора 
організував вечір, присвячений історії та куль-
тури лемків. У 1975 р. перейшов працювати до 
Одеського укр. музично-драматичного театру. 
Тут зіграв ролі: Лукаш («Лісова пісня» Лесі 
Українки), Томаш (Рідний дім» І. Шем’якіна), 
Ропс (однойм. п’єса Б. Кабура; диплом І ступ.). 
Закінчив (заочно) філологічний факультет 
Одеського університету. В 1983 р. перейшов 
до Одеського рос. драмтеатру. Знімався на 
Одеській кіностудії у фільмах: «Високий пе-
ревал» (1981, полк. Лихо-Гроза), «День на-
родження» (1984, співак у кафе), «Секретний 
фарватер» ( старпом підв. човна), «Розмах 
крил» (диспетчер, обидва -1986), «В Криму не 
завжди літо» (1987, член Уряду), «В’язень зам-
ку Іф» (1988, банкір Данґлара).

Від 1990 р. живе у Парижі. Грає в театрах, 
співає з дружиною Вірою в ресторанах-кабаре. 
В репертуарі – українські (в т.ч. лемківські), ро-
сійські, циганські, єврейські народні пісні, ро-
манси, думи.

Ігор ДУДА
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НАШІ ЮВІЛЯРИ – 
видатні лемківські діячі 

 Жовтень
100 –  Орест КОНСТАНТИНОВИЧ (*1.10.1919, с. Середниця, пов. Лісько +13.05.2001, 

м. Катовіце, Польща) – геолог. Доктор габіт. геології (1967). У 1941-44 перебував 
на засланні в Удмуртії (Росія). Професор Вроцлавської Політехніки й Катовіцького 
Університету.

90 –  Петро ШАФРАН (*1.10.1929, с. Перунка, пов. Новий Санч +3.07.2013, с. Ганчо-
ва, пов. Горлиці) – педагог, економіст, журналіст. Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ 
ступ. (2007). Член Гол. Управи УСКТ (1970-84), голова Товариського Суду (1984-
90). Співзасновник, секретар Об’єднання Лемків Польщі (з 1997). Редактор кварт. 
«Ватра» (Горлиці, з 1999). Член Контр. Комісії й Президії СФУЛО (2002-12).

110 –  Богдан Ігор АНТОНИЧ (*5.10.1909, с. Новиця, пов. Горлиці + 6.07.1937, м. 
Львів) – поет, літературознавець. Жив у Львові.

40 –  Степан БАРНА (*9.10.1979, с. Нагірянка, Чортків. р-н, Тернопіль. обл.) – гром.- 
політ. діяч, історик, економіст. Депутат Тернопіль. обл. ради (2006,2009). Голова 
обл. науково-пошук. т-ва «Обереги» (1999-2004). Голова Всеукр. об’єднання «Мо-
лодіжний союз «Наша Україна» (з 2006). Нар. депутат України (2014-15). Голова 
Тернопіль. обл. державної адміністрації (2015-19). Батько – зі с. Завадка Риманів-
ська, пов. Сянік.

80 –  Іван ДЗЯДИК (*22.10.1939, с. Фльоринка, пов. Новий Санч) – економіст, гром. 
діяч у Польщі. Директор Західного Банку в Златориї (1981-2001). Голова Контр. 
Комісії Стоваришиня Лемків у Ліґниці (1999-2003).

110 – Михайло КОВАЧ (Задунайов, *27.10.1909, м. Шид, Сербія +17.06.2005, м.Новий 
Сад) – письменник, педагог, культ.-осв. діяч. Член Спілки письменників Сербії 
(1967), НСПУ (1992). Лауреат літер. премії ім. В.Винниченка (1994). Кавалер ор-
дена «За заслуги» ІІІ ступ. (2001). У 1929-66 працював учителем. Засновник і ре-
дактор дит. журн. „Наша заградка” (1937-41). Редактор Русинської редакції радіо 
м. Новий Сад (1966-74). 

90 –  Володимир АРДАН (*27.10.1929, с. Поляни, пов. Коросно +12.12.2014, м. Львів) – 
інженер, гром. діяч. Член правління Львів. обл. т-ва «Лемківщина». Член Президії 
і скарбник СФУЛО (1997-2007). Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступ. 

 Листопад
230 –  Михайло ЛУЧКАЙ (Поп, *19.11.1789, с. Великі Лучки, теп. Мукачів. р-н, Закар-

пат. обл. + 3.12.1843, Ужгород) – священник, мовознавець, історик. Автор «Слов’я-
но-Руської Граматики»(1830), „Історії Карпато-Росів” (4 т., 1983-91).

100 –  Петро КОГУТ (*19.11.1919, с. Петруша Воля, пов. Кросно +6.11.2012, м. Львів) 
– юрист, гром. діяч. Засл. працівник культури України (1986). Директор готелю 
«Інтурист» у Львові (1962-88). Заст. голови Львів. обл. відділення Укр. фонду куль-
тури. Співзасновник хорової капели «Лемковина» (1969), Фундації дослідження 
Лемківщини (1991). Перший голова т-ва «Лемківщина» у Львові (1988-89). 

100 –  Антон ФІГЕЛЬ (*27.11.1919, м. Криниця, пов. Новий Санч + 21.12.1999, м. Львів) 
– різьбяр, член СХУ (1958). Від 1945 р. жив у м. Монастириська Тернопіль. обл., з 
1951 – у Львові.

 Грудень
120 –  Іван ЗЯТИК (*26.12.1899, с. Одрехова, пов. Сянік +17.05.1952, м. Братськ, Іркут. 

обл., Росія) – церк. діяч УГКЦ. Від 1935 – в Чині Найсвят. Ізбавителя (редемпто-
ристів). Від 1937 – в монастирі св. Климента у Львові, професор Духовної семі-
нарії. У 1939-44 – ігумен монастиря в Тернополі. 20.01.1950 р. заарештований і 
засуджений до 10 р. каторги. Помер від катувань. У 2001 р. – беатифікований.

ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ УКРАЇНЦІВ

30 листопада в міському Палаці культури 
«Березіль» Тернополя було проведено Вечір 
пам’яті українців – жертв депортації (до 75-х 
роковин початку примусового виселення з Лем-
ківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Під-
лісся, Західної Бойківщини). Вечір розпочався 
з прологу «Дома», авторами і постановниками 
якого були Віра Дудар і Ганна Ковалишин. Хор 
«Барвінок» із Микулинців (кер. М.Дичко) вико-
нав лемківську пісню «Цне мі ся за тобом».

На Вечір пам’яті завітали поважні гості: 
Ігор Сопель – голова Тернопільської облдерж-
адміністрації, Сергій Надал – міський голова 
Тернополя, Ярослава Галик – голова Світової 
Федерації Українських Лемківських Об’єднань, 
Олександр Венгринович – голова Всеукраїн-
ського товариства «Лемківщина».

Своїми спогадами про депортацію поді-
лився доктор біологічних наук, дійсний член 
Академії наук вищої школи України, професор 
Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В.Гнатюка Микола Барна (уро-
дженець с. Радоцина, пов. Горлиці). Виступали 
свідки тих подій: Марія Ябчанка зі с.Завадка 
Риманівська та Мирон Судомир зі с. Синява.

Група лемківських діячів старшого поколін-

ня були відзначені пам’ятною медаллю СФУЛО 
«75 літ пам’яті. 1944-2019».

Концертну програму продовжували співач-
ка Леся Горлицька з Бучача, заслужений діяч 
мистецтв України Юрій Кіцила з Тернополя, 
ансамбль лемківської пісні «Любисток» зі 
с. Ягільниця (кер. Р. Букалюк) і солістка Ірина Бе-
резовська. Відомий гурт «Тріода» виконав туж-
ливі пісні «Верше, мій верше» і «Пливе кача». 
Композицію «Пам’ятаймо!» провела група чит-
ців с. Підзамочок (кер. Г. Ковалишин). Дивував 
своїм голосом соліст студії «Едельвейс», лау-
реат Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів 
Олександр Головко з Чорткова. Мамину поему 
«Спогад лемкині» натхненно прочитала Люба 
Малярська з Монастириська – онука Марії Гой-
сак. Дитячий фольклорний ансамбль «Гречні 
фраірки» з Монастириська (кер. В. Куриляк), 
як завжди, був окрасою концерту. Трагічну лем-
ківську поезію П. Мурянки «Сповід» читав Ігор 
Дуда, а скрипаль Віктор Гук, як супровід, вико-
нував мелодію з кінофільму «Список Шиндле-
ра».

Іванна СКЛЯРОВА.
Фото автора.

До 100-річчя від дня народження

МИХАЛ 
СТЕНК –

Національний Герой США

Одна з відомих фотографій часів Другої 
світової війни – встановлення морськими піхо-
тинцями американського прапора на вершині 
гори Сурібаті під час битви за острів Іодзіма 
(«Сірчаний острів»). Командував ними лемко 
Михал (Майкл) Стренк, який народився 10 лис-
топада 1919 р. в с. Орябина (нині в складі 
м. Стара Любовня) на Пряшівщині, Словаччина.

Його батько Василь Стренк виїхав до США 
1921 р. і працював на вугільній шахті в штаті 
Пенсільванія. Через кылька років родина з’єдна-
лася, коли батько заробив на поїздку дружини і 
сина з Європи до Північної Америки. Ім’я Ми-
хал змінили на англомовний варіант – Майкл. 
У 1937 р. М. Стренк закінчив середню школу в 
Пенсільванії і поступив до Цивільного Корпусу 
охорони навколишнього середовища. Відтак 
працював на будівництві автострад. У жовт-
ні 1939 р., покликаний до військової служби в 
Пітсбурзі, зарахований до Корпусу морської пі-
хоти. У січні 1942 р. отримав звання сержанта. 

Захоплення Іодзіми мало стати зразко-
во-показовою операцією. Це була перша япон-
ська територія, на яку вступили американські 
вояки. Висадку 19 лютого висвітлювали сотні 
журналістів і фотокорів зі США. Один із них – 
Д. Розенталь: фотографія підняття прапора 
принесла йому Премію Пулітцера і облетіла 
весь світ. Цей прапор став символом перемо-

ги США над Японією. Битва за острів (нині – 
Іото) тривала 36 днів. Втрати японців складали 
більше 18 тисяч вбитих, американці втратили 
бл. 7 тисяч, серед них полягли троє з шести 
прапороносців. Майкл Стренк трагічно загинув 
1 березня 1945 р. (від вогню гармат американ-
ського корабля). 

13 січня 1949 р. його тіло було урочисто пе-
реховано на Національному цвинтарі в Арлінґ-
тоні під Вашингтоном. На похоронах виступав 
Президент США Гаррі Трумен. М. Стренк на-
городжений за хоробрість Бронзовою Зіркою, 
медаллю ордена «Пурпурне Серце» та інши-
ми військовими відзнаками. У 2006 р. режисер 
Клінт Іствуд зняв фільм «Прапори наших бать-
ків», де роль М.Стренка зіграв знаний канад-
ський актор Б. Пеппер.

Вікіпедія

До 100-річчя від дня народження

САМІЙЛО 
ЯСКІЛКА – 
Генерал Армії США

Самійло (англ. Самуел) Яскілка народився 
15 грудня 1919 р. в м.Ансон, шт. Коннектикут, 
США. Його батько походить зі с. Петруша Воля, 
повіт Кросно на Лемківщині. 

В 1942 р. закінчив Університет шт. Кон-
нектикут (бакалавр наук). У 1942-43 рр. про-
довжував навчання в Школі офіцерів запасу 
морської піхоти в шт. Вірджинія. Під час Другої 
світової війни служив на кораблі «Прінстон», 
брав участь у бойових діях. Після повернен-
ня в США служив на базі в Каліфорнії. У січні 
1945 р. отримав звання капітана. В 1945-47рр. 
проходив службу в Манчестері та Філядельфії. 
Від січня 1948 р. – командир загону морської 
піхоти у французькому Марокко. У 1949-52 рр. 
воював у Кореї. Відтак працював в Об’єднано-
му Комітеті начальників штабів: полковник (з 
1964), бригадний генерал (з 1968). У 1969-70 
рр. воював у Південному В’єтнамі помічником 
командира дивізії морської піхоти. Після повер-
нення був командиром Другої дивізії морської 
піхоти (генерал-майор – з 1972) , заступником 
начальника штабу і помічник командуючого 
морського корпусу США (генерал-лейтенант – з 
1974; «повний» генерал – з 1976). Після 36 ро-
ків служби у березні 1978 р. пішов у відставку.

Нагороджений орденами «За видатні за-
слуги», «Леґіон Заслуг», Срібною і Бронзовою 
Зірками, багатьма військовими медалями. По-
мер 15 січня 2012 р. і похований на Арлінгтон-
ському Національному цвинтарі.

МИКОЛАЙ 
ЗАВІТАВ У ГОСТІ

19 грудня до церкви Вознесіння Господ-
нього у Тернополі завітав у гості Святий Ми-
колай. На традиційне свято зібралися діти і 
батьки депортованих у лемківських строях. 
Присутніх вітали отець Василій (Шафран) 
та Олександр Венгринович – голова ВУТЛ і 
обласного товариства «Лемківщина». Діти 
декламували вірші, вивчені вдома. На закін-
чення гуртом співали «Ой хто, хто Миколая 
любить». Всі дітки отримали від доброго Ми-
колая подарунки. 

Ведучими театралізованого дійства були 
Софійка Татарин і Надійка Склярова. У ролі 
Миколая виступав Андрій Татарин – голова 
міського товариства «Лемківщина».

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у Твою хату
Добробут, радості багато, 
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю
І принесе Тобі здоров’я !

Іванна СКЛЯРОВА.
Фото автора.
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Лемку! Маш бесьідувати, гварити, мовити, повідати, радити, речы, ґадати. Втовды лем будеш собом і шанувати Тя будут Люде.

ПЕРЕЗЕРАМЕ  СТАРИ  ЗНИМКЬІ

Памяткова знимка (пост-картка). 
Діти, кєровникы  а  родиче  в садочку    с. Вороблик  Шляхетскій, повіт  Кросно. 

1935/36  навчальний рік.

Наша книгозбірня
Марія ГОРБАЛЬ. ЛЕМКІВСЬКІ «ВЕЧІРКИ»
Наук. видання. /Бібліотека Лемківщини. Ч. 69. – Львів, 2019. – 48 с.
Тлумачыв по лемківски Ігор Дуда.

Стратили зме вшытко: і землю, і мову, і звычаі.
Не стратили лем віры до Бога.
Пане-Боже, уклінно просиме Тя, яко Воля Твоя –
помож однайти, одтворити і зберечы страчене.

ФІЛИПІВКА (Ріствяний Піст) 
НА ЛЕМКІВШЧЬІНІ

Перше, як прейти до оповіди про лемків-
ски вечіркы, вартує повісти о сам час готуваня 
до Ріства, котрий випадав на Філипівскій Піст. 
Тот Піст называт-ся так того, же зачынат-ся од 
церковного дня Св. Філипа і треват 40 дни, од 
27 падолиста до 6 стычня.

Аже зо початком Ріствяного Посту Філипів-
кы, зачынали рыхтувати до сьват тот покій, в 
якім мала бы одбывати-ся Сьвата Вечеря. Єго 
білили, вшыткы невартостни річы выносили, 
[а] образы, лавкы, сервант, стіл мыли, вытера-
ли, сьціни під образами приоздобляли цьвіта-
ми з паперя. Тоты квітя вырізали зо «рамкасто-
го» (гофрованого) або гладкого паперя ріжних 
кольорів і клиіли по сьцінах наперед придума-
нима партичками (взорами).

На Лемківшчыні быв звичай вхідни двери 
приоздоблювати цьвітом: як в домі родила-ся 
дітина, втовди малювали галузку зо зьвіздом 
(хлопчык) ци листком барвінку (дівочка), а коли 
хто гмерав – ставили крестик. Коли на момент 
такого выпадку, котра одбыла-ся уподовж року, 
такого цьвіту не ставили. Тото робили конче, 
коли готували-ся до Ріства.

Долом стін хыжи были лавкы, а стіл стояв в 
куті при лавках. «Сьваточним» конечні робили 
єден кут хыжи: на небесно-білій сьціні клиіли 
різнобарвни цвіты. Так приоздоблени сьціны 
были уподовж цьілой зимы, аж до Великодньо-
го Посту, близко штырьох місяців. В хыжи ся 
палило, паперьови квітя припадали порохом і 
дымом. А того г Великодній Піст іх зривали, 
сьціни зас білили і клиіли нови оздобы з па-
перя.

Образы висьіли над векшым столом, під 
самом повалом не пласко, а похыло (зо споду 
притулени до сьціны, а зверху шнурком до 15 цм 
довгости замоцували до вышнього цьвака, од 
чого творив-ся певний наклін. 

В Східній Лемківшчыні (Завадка Моро-
хівска) образы преважно были вывішени під 
самом повалом: прибивали засувкы з узкых 
дошчок і образы єднакового выміру запыхали 
стисло єден коло другого (по порядку празни-
ків) наоколо покою, по штырьох сьцінах. Юж 
сами тоты образы творили в покою не то жебы 
урочыстіст, но домашній храм Божий. 

Посередині хыжи вішали паука зо сломы 
[жытнянкы]. Його робили в такій спосіб: слому 
мыли, прасували, сушыли, вытинали рівнове-
ликой довгости і першы дві сломинкы вклада-
ли подібно до креста. Додавали дві сломинки, 
пак ішчы дві, ішчы, і так до повного завершы-
ня. Помеж оздоб, котрыма прикрашали лем-
ківскі покій до Ріства, были тіжек выроби зо 
сломы, встромлени до картофлі ци бурака, 
довгій жытній колос, до якого воском кріпили 
цьвітя зо барвного паперя. 

До Введения (4 грудня) дівочкы і млоди 
бабы мали скіньчыти гладити ци терти лен а 
коноплі, а до Ріства – скіньчыти і прясти, што 
они робили в довги зимови вечеры на вечір-
ках (вечурках), котри ся зачынали на початку 
Ріствяного Посту – Філипівкы. Втовди люде 
на Лемківшчыні іли преважно лемішку з вів-
са, тендериці, агли, следзьі (гаринги), капусту, 
бульбакы (картофель), фізолю, біб, горох, 
діти – лісови оріхи, то значит шытко пісне ідло. 

Но засадничым віхтовим выробом взимі были 
губы. Они замішчали мнясо. Преважно діти 
губы зберали на початку сезону і до його за-
кіньчыня. Сушыли губы як на соньці, так і на 
специяльних сушарках.

Взимі пили сушкы зо заготовлених влі-
ті овочив а лісових ягід. Закарпатски Лемкы, 
котры мали виноградникы, мали до спожытку 
певну кількіст вина.

Постити не мусіли : діти до сьім років; стар-
ши люде, што втрачали юж здоровля; хори 
люде; матери, котры кормили грудми діти. Кєд 
хтоси тяжко працював (в лісьі), то мав просити 
свого пастиря (сьвашченика) позволіня на ос-
лабліня посту ци, на загал, звільніня од посту. 

Кєд коровы на тот час ся доіли, то масло, 
котре колотили, не хіснували, а лем пражыли 
і складали до горців, а сыр солили і тіж скла-
дали до горців. Молоко зливали до барилкы, 
а кєд минула Філипівка – аж втовди го пили. 
Но ставало-ся і такє, же даколи люде од такого 
молока слабували.

Хліб пекли раз на тыжден. Хліб мололи 
на ручних млинках, преважно овес і ярец. Як 
просьіяли, то вістя высушували , а пак зас мо-
лоли, жебы ішчы з того пекти хліб. Кєд не было 
стручковых а зерновых – варили лебеду.

На олій преважні товкли насьіня з лену або 
коноплів, но як го было мало, ци не было, то 
восени в лісах збирали букове насьіня і збива-
ли го в оліярнях – ступах.

В Різдвяним Пості різали жывину до сьват, 
як для ся, так і на проданя (пацята, уцьі, козы), 
певні же, каждий ґазда выходив зо своїх мож-
ности. Лемкы преважні мясо іли барз рідко, бо 
навет як мали теля ци паця, то мусіли прода-
ти, жебы мати якыси пінязьі для своїх потреб 
(обутя, убраня) для діти. Выходило, кєд ґазда 
мав чым кормити жывину – кукурицю, буль-
бакы, просо, овес, іншу ярину в достатку, то 
міг тримати і єдно, ци навет два пацята – єдно 
на проданя, друге – для ся. Але были ґазды, 
котры не мали доповна ярины, то не могли 
тримати пацят, бо кажду жывину треба было 
кормити, і то по два разы на ден.

В декотрых теренах часто ужывали ловы 
на вороблів. Примантували іх на боіску: на-
сыпали зерно під підставлени на колику две-
ри. Кєд вороблі налітали і дзьобали зеренця – 
смыкали за мотузок, привязаний до колика, 
двери падали і дусили вороблів. Забитих пта-
хів чыстили, посыпали сольом і накладали іх 
до горців. 

Прото в ріках была рыба, з осібна сомы 
і пстругы (форель). Як споминав мешканець 
с. Жыдівскє повіту Ясло Митро Солинко, влі-
ті люде єй імали плентенима кошыками – за-
черпували з воды. Він єй імав просто руками, 
а взимі рубали в леді проруб. Рыбу чыстили і 
тіж засолювали або вудили. Певні же то была 
розкіш для люди, єднак такы рікы были не по 
цьілій Лемківшчыні. 

А загалом нелегко ся жыло горянам. Была 
біда, зарибків не было. Но была повага медже 
людми, велька любов до Бога і запал до пра-
цьі.

Дале буде.

Лемківски народни пісьні

НЕ ПИЙ, ВАНЮ
Не пий, Ваню, не пий воду, – 
вода піде ти на шкоду.

А лем ты ся напий вина, – 
то є добра медицина. (2 р.)

Придте, хлопці, придте до нас, –
будеме пити, вера, зас.

Того вина червеного, –
Што до личка румяного. (2 р.)

Налій, мила, налій до дна, – 
ты выпити го не годна. 

Мы підеме горі світом, –
черкнеме ся погариком. (2 р.)

П О Ж Е Р Т В ЬІ
на Лемківску церкву Вознесьіня Господнього в Тернополи

за жовтен 2018 – груден 2019 р. (в грн.)

Приватни особы
Володимир N –   50 000
Вислоцький Василь –  1 000 дол. USА
Панцьо Іван –    11 730
Стецюра Дмитро –  200 евро
   + 4 000
Дуда Ігор –   5 000
Тройчак Марія –  3 800
Царькова Степанія –  100 дол. USА
   +1 000
Оршак, родина –  3 000
Дзюбель , родина –  100 дол. USА 
Запаранюк Марія –  100 дол. USА
Дзюбінський Степан –  2 500
Комаринські, родина –  2 500
Джула Олег –   2 000
Роговський Роман –  2 000
Задорожний Ігор –  50 евро
Максимляк –   50 евро
Столяр Михайло –  1 500
Фалатович Сергій –   1 500
Піщатин Надія –  200 зл. PL
Спяк Микола –   1 265
Гарбуз Марія –   50 дол. USА
Ворона Ярослав –  1 200
Юзва Леся –    1 100
Войтович Борис –  1 000
Войтович Марія –  1 000
Войтович Олег –  1 000 
Гнилюк Ігор –   1 000

Криницький Тарас –  1 000
Павло, отець –  1 000
Спяк Петро – 1 000 
Черняк Омелян –  1 000
Мирослава N –  900
Трач Парасковія –  100 зл. PL
Ховзун, родина –  600
Шевчук Тарас –  600
Бортник, родина –  500
Бубняк Галина –  500
Войтович Володимир –  500
Войтович Костянтин –  500
Володимир, Тернопіль –  500
Гаргай Дмитро, Шумськ –  500
Любінська Наталія –  500
Павлишин Степан –  500
Попик Надія –  500
Теленцьо Василь –  500
Тройчак Іван –  500
Фалатович Іван –  500
Івасечко Мирослава –  400
Пасєка Ольга –  400
Фалатович Світлана –  400
Івасечко Мар’яна –  300
Оліяр Іван –  300
Крістел і Крістіна –  220
Анна –  200
Бабій Марія –  200
Бойко Орися –  200
Ганна N –  200
Граничний Євген –  200
Данило N –  200
Дольна Марія –  200
Коруц Василь –  200
Лариса N –  200
Лещинська Наталія –  200
Марія N –  200
Мурей Іван –  200
Спяк Павло –  200
Столяр Володимир –  200
Фицак Степан –  200
Фичак Степанія –  200
Шевчук Тарас –  200
Тетяна N –  100
Тивонюк Марія –  100
Тхорик Михайло –  100
Чернишова Олена –  100

ІДЕМЕ – ІДЕМЕ 
Ідеме-ідеме, дражкы не знаєме.          (2 р.) 
Добри  люде  знают                                   (2 р.)
та не повідают.
«Не  тота мі мати, што мя выховала, (2 р.)
але тота  мати,                                      (2 р.)
што мі дівча дала!
Чого-с  ты ту пришла,  чого ты ту сьіла.(2 р.)
Кєд ты не робила,                                (2 р.)
што ты будеш іла?»
«Хоц я не робила, але мій муж робив. (2 р.)
Сама-м ту не пришла,                        (2 р.)
але-с по мя ходив!
Сама-м ту не пришла, вода ня принесла.(2 р.)
Бодай тота вода -                               (2 р.)
на ярок не зышла !»


