Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 24 серпня, 2017 рік

випуск №82 (159)

Дорога Бібрецька громадо!
Вітаю з Днем Незалежності
України!
Бажаю мирного неба й
злагоди, щастя й достатку,
любові й віри.
Бережімо рідну землю,
захищаймо цілісність держави,
гуртуймося в боротьбі проти
ворога, який зазіхнув на нашу
незалежність.
У цей день помолімося за душі Героїв, які творили славну історію
Української держави.
Слава Україні!
Бібрський міський голова Роман Гринус

VІІ Фестиваль «Барви літа»,
присвячений Дню Незалежності України,
відбудеться 24 серпня о 18 годині
на літній сцені
Народного дому м.Бібрки
Оргкомітет фестивалю

ФОТОФАКТ.
Наша бібрчанка Ірина Дмитрівна Костирка серед
переможниць Національної премії «Мама року» в
номінації «Велике серце»
http://mamaroku.com.ua/winners/2017

ЧЕМПІОНАТ ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО
РАЙОНУ 15-й тур
Центральний матч 2 кола чемпіонату
Перемишлянського району сезону
2017 р.
ФК ЗАХІД Бібрка 2:2 ФК ШПИЛЬ
Шпильчина. Стадіон "ГАЗОВИК"
м. Бібрка. 20.08.2017 р.

ФОТОФАКТ.
ХХІ Фестиваль Духовної пісні та Божого слова в Бібрці 20 серпня
2017 року

ФОТОФАКТ.
Завершується будівництво нового футбольного майданчика біля
школи

БІБРКА НА ПЕРЕХРЕСТІ ВІКІВ
БІБРСЬКА ШКОЛА: 70 РОКІВ У СТАТУСІ СЕРЕДНЬОЇ НА ТЛІ ІСТОРИЧНИХ ЗМІН.
Школа — інституція суспільна і виникає вона з потреби організованої передачі новим
поколінням знань, навичок, інформації, які нагромаджені суспільством у своєму
історичному поступові.
Ставлення суспільства до свого дитяти є мірилом його цивілізованості. Якщо до школи
належна увага відповідно до місця і ролі її у суспільному прогресі — значить, рівень
цивілізованості людського співтовариства високий, якщо ж навпаки, то це означає, що
чолові провідники недостатньо глибоко розуміють перспективні потенції освіти як одного із
стовпів прогресу.
Школа на наших теренах виникла ще в княжі часи і розвивалась разом із суспільними
потребами. З втратою у середині XIV ст. національної незалежності українське шкільництво
поступово занепадає з двох причин: завойовник не зацікавлений у розвитку такої школи, з
другого боку — національні сили слабнуть унаслідок асиміляційних процесів, що природно
різко зменшувало можливість організованого національного опору. Невідомий автор
"Перестороги", аналізуючи причини втрати Україною своєї незалежності в минулому, писав,
що наші предки, розвиваючи релігію і культуру "леч того що найпотрібніше, школ
посполитих не фундували... І так то много зашкодило панству руському вельми, же не могли
школ і наук посполитих розвивати, і оних не фундовано, бо коли би науку іміли, тогди би за
невідомістю й глупством своїм не прийшли до такої погибелі".
Так автор "Перестороги оцінює роль і місце школи в ієрархії національних пріоритетів, але,
на жаль, такі оцінки завше робляться "після факту".
Шкільництво в Галичині у XVII—XVIII ст. розвивалось в умовах несприятливих — держава
не дбала про школу — вона була залишена на громаду. Де була свідома і сильна громада, там
і відповідно була школа, яка в той час існувала в основному при церквах. Ось як про це
пише відомий західноукраїнський вчений Михайло Возняк. "В умовах польського панування
(до 1772 р.) справою церкви була і освіта народу, бо уряд зовсім не дбав про шкільництво.
Не виділяв на утримання жодних коштів. У зв'язку з відсутністю української світської інтелігенції діяльність школи повністю залежала від підготовки й бажання священика, який
проводив навчання, або дяка, якому священик доручав цю справу.
Однак духовенство, особливо сільське, само було в дуже тяжких умовах. Священики
відробляли панщину, жили, як селяни, орали, бідували, ходили в подертій одежині. Про це
зокрема йдеться в єпископському обіжнику за 1765 p., де серед головних хиб духовенства
відзначалась низька освітня підготовка, байдужість у відправі та навчанні парафіян.
В такому історичному середовищі розвивалось шкільництво і в Бібрці як складовій
Галичини. Дані про наявність школи в Бібрці до XVIII ст. не виявлено. Перша письмова
згадка про школу в Бібрці належить до першої половини XVIII ст. У відділі рукописів
Львівського національного музею є записи єпископських візитацій школи в Бібрці. Перший з
них відноситься до 1742 р. Школа в Бібрці була при церкві й відноситься до шкіл-дяківок.
Детальніше про школу такого типу можемо прочитати у дослідженні українського історика
школи Б. Ступарика. Школу вів бакалавр. Він учив дітей упродовж року грамоти, рахувати
та інших предметів елементарної освіти, писарував, дякував, оправляв книжки, деколи і
переписував книжки. В кінці року він збирав батьків і духовну комісію на екзамен дітей.
Учні здавали іспити з катехизму, руської граматики, часословця, псалтиря, букваря, числення, письма на папері і класній дошці. Правильність виставлених оцінок стверджували
підписами батьки, а комісія в загальній оцінці — поступ вчителя в навчанні учнів.
Тарас Шах
Початок. Продовження в наступному числі

Запрошуємо на фестини
до древнього міста Бібрки
3 вересня, 14.00-20.00, центральна площа
У програмі:
● виступи творчих колективів Бібреччини
● майстер-класи
● виставка-продаж виробів народних
майстрів
● майстерня тату
● солдатська кухня від бібрського осередку
Hand made по-львівськи

● флешмоб «Вишиванка на бруківці»
● виставка дитячого вишиваного одягу
● дитячі ігри з аніматорами
Особливі гості:
● Оркестр «Галицькі дударі»
(галицькі танці для всіх охочих)
Частування гостей заходу кулішем від
бібрських козаків
Організатор заходу - Бібрська міська рада

Бібрська міська рада вітає з ювілеєм
мешканку міста Бібрки
Процик Ольгу Томівну
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям !
Здоров’я міцного вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.

Для підтримки та збереження
цілісності України!

У суботу, 16 вересня, о 19:00 в м. Бібрці

(Народний Дім)

компанія-продюсерський центр «6 Секунд» у рамках
Всеукраїнського туру презентує нову концертну програму

«ДОРОГА ДО ХРАМУ»
«За тебе все віддам»
володаря двох «Золотих дисків»

Степана Гіги
За участю заслуженої артистки України – Квітослави і
Юного містера світу Степана Гіги –молодшого
Замовлення квитків за тел.: 097-90-68-640,
066-084-64-67, 068-68-12-674

До уваги вірян
Розклад служінь у церкві
Покрови Пресвятої
Богородиці м. Бібрки

Четвер, 24.08 (День
Незалежності)
- 08:30 Урочиста Свята Літургія
П'ятниця, 25.08
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 26.08
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 27.08
- 08:30 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія

26-27 серпня на базі відпочинку
"Мостище"
відбудеться
святкування Дня Незалежності.
Проведи останні вихідні літа цікаво,
весело та з користю для себе!
Ти зможеш потанцювати, побачити
пінне шоу. Для фанатів спорту буде
волейбольний турнір та козацькі
забави. Окрім того, фотозвіт та
приємні подарунки.
Не пропусти! 26-27 серпня, база
відпочинку "Мостище". Ми чекаємо на
тебе!
ОГОЛОШЕННЯ!
Втрачене свідоцтво на право власності на
житловий будинок з господарськими будівлями та
спорудами №9 по вул.Шевченка в с.Шпильчина
(колишня адреса м.Бібрка, вул.Шпильчина, 124)
Перемишлянського району Львівської області на 1/2
частину, на ім’я Сичило Параскевії Степанівни,
вважати недійсним.
ОГОЛОШЕННЯ!
Втрачене свідоцтво на право власності на
квартиру №8 по вул.Б.Лепкого, 4 в м.Бібрці по 1/6
частині кожному, а саме: Бориску Миколі
Миколайовичу, Пастрик Софії Афанасіївні, Бориску
Мирону Миколайовичу, Бориско Ганні Михайлівні,
Бориско Христині Миронівні та Бориску Володимиру
Мироновичу, вважати недійсним.

Читайте нашу газету в мережі Internet за адресою:
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

