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Н а Сколівщині відбувся ІІ етап Всеук-

раїнської дитячо-юнацької військово

-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"). П'ять 

днів вишколу зібрали в наметовому таборі 

більше двох сотень юних патріотів. 

Нашу громаду вперше успішно предста-

вив рій «Соколи» Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. 

ім. Уляни Кравченко.  

Юні джурівці, доводячи свою кмітливість, 

спритність та хоробрість, наполегливо й за-

взято проходили випробування. 

Найкраще себе показали "Соколи" на 

"Смузі перешкод ", де здобули 3 місце. 

Велика подяка й учням, і вчителям Біб-

рського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Уляни Кравченко за підготовку команди.  

За такими юнаками і дівчатами - наше майбутнє! 

Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради 

БІБРЕЦЬКА ЮНЬ НА ПАТРІОТИЧНІЙ ГРІ«ДЖУРА» 

ФОТОФАКТ 

В еселі канікули з Богом при парафії Покрови Пресвятої Богороди-

ці м. Бібрка 

ФОТОФАКТ 

Т риває капітальний ремонт 

дороги по вул. Зелена в селі 

Підмонастир  

З апрошуємо перегля-

нути виставку графі-

ки Діани Максименко , яка 

зараз експонується у фоє 

Народного дому м.Бібрки.  

Заходьте, будь ласка, 

юній художниці буде дуже 

приємно. 

Серед її малюнків є нема-

ло суто бібрецьких: стара 

школа, бібрська панорама. 

А у Фейсбуці  її малюнки 

викладено з тегом #Дана-

малює 

У  с. Стрілки Бібрської МТГ 

відкрито нову цікаву турис-

тичну локацію «Казкові поля». 

Екскурсії, для всіх охочих, у роз-

садник, де зростає 3000 сортів рос-

лин, проводять у суботу і неділю о 

13:00 і 17:00. 

Для огляду Парк працює без ви-

хідних.  

Вартість денного квитка (10:00-

19:00) 30-50 грн 

Вечірній квиток для фотосесій на 

заході сонця (19:00 - 22:00) 60-100 

грн. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnm_F6qQ78hkYRm7C0OJKiXuWCvmneKod0YcjeSIGOb8L7IHVgtDO4g4mGmkz5LwXY55tI7WpNnHevKQvBnonXLJMQTytamTb4VxP9GMFDkWkn9YBZn1BXT2YVGq1WwM31nHTahdqz1MfKta
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnm_F6qQ78hkYRm7C0OJKiXuWCvmneKod0YcjeSIGOb8L7IHVgtDO4g4mGmkz5LwXY55tI7WpNnHevKQvBnonXLJMQTytamTb4VxP9GMFDkWkn9YBZn1BXT2YVGq1WwM31nHTahdqz1MfKta
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У  боротьбі за державність бездержавний укра-

їнський народ пройшов довгий і важкий шлях 

боротьби за реалізацію заповітної мрії українців - за 

свою хату, у якій «своя правда, і сила, і воля» (за 

Т.Г.Шевченком) 

 На цій дорозі змагань були успіхи, були поразки, 

але сумарно ці кроки наближали до мети-

Самостійної України. Кожен зрив до свободи, навіть 

невдалий, народ-борець наближав до цілі. З цього 

приводу український поет-інтелектуал Богдан-Ігор 

Антонич констатував.. «…Хоча б чоло батіг невдач 

порив, не жаль, бо ступенем до перемоги стає нам 

кожний, хоч невдалий зрив». 

 До невдалих зривів, про які поетичним рядком 

писав поет-філософ Б.-І. Антонич, належить і спроба 

ОУН революційного крила С.Бандери проголосити 

30 червня 1941 р. у Львові Акт про відновлення Ук-

раїнської державності. Цей чин ОУН (р) і тоді, і нині 

викликає різнотлумачення - від похвали до осу-

дження як крок авантюрний, що потягнув за собою 

хвилю репресій з боку німецьких окупаційних влас-

тей. Було заарештовано керівництво ОУН, знищено 

майже весь склад похідних груп обох крил. Попробу-

ємо іти від протилежного: жодної протидії окупацій-

ному режиму. І що ж? Фюрер і його кліка не бачили 

на карті завойованої території Європи незалежних 

держав, весь простір на Сході мав стати «живильною 

коморою» Третього райху, житницею для «білих бес-

тій» нордичної раси. Тому спроба революційної час-

тини ОУН «лакмусовим папірцем» спровокувати ре-

акцію нацистського режиму, вдалася. Тепер остаточ-

но стало зрозумілим: чітко визначився ще один відк-

ритий ворог - нацистська Німеччина, проти якого 

треба готуватися до боротьби. 

 Друга частина ОУН мельниківського крила за-

йняла дещо іншу позицію, як показав час, 

«раціональнішу», якщо взагалі можна говорити про 

рацію в умовах ворожої окупації. Але все-таки. Її 

уособлював професор В. Кубійович. Його легальний 

Український центральний комітет мав можливість 

дещо робити для української нації в галузі освіти, 

культури, журналістики, видавництва, мистецтва 

тощо. 

 Але повернімося до чину 30 червня 1941 року. 

Цьогоріч минає 80 років з часу тих доленосних по-

дій. Радянська окупація 1939-1941р. показала сут-

ність більшовизму, його нелюдські інстинкти, особ-

ливо у стосунку до українського народу. Якщо в 1939 

році РККА (рабоче-крестьянскую красную армию) у 

значній кількості галицьких сіл, містечок зустріча-

ли із квітами після польських «пся крев», то у 1941 

р. більшовицька масакра в західноукраїнських тюр-

мах показала звірине «лице»…«уголовно - терорис-

тического государства фашистского ти-

па» (Олександр Яковлев. Омут памяти, Москва.— 

Вагриус, 2001, -с 8) 

 Держави більшовицького та нацистського типів 

забезпечують своє існування через терор, який поро-

джує страх, паралізує волю, забезпечує видиму покі-

рність. Як тільки стало зрозумілим, що союзники по 

пакту Ріббентропа-Молотова (Гітлер-Сталін) скоро 

почнуть жерти один одного, ОУН, єдина на той час 

українська організована політсила, що залишилась 

на позиції єдиної самостійної незалежної соборної 

держави, яка діяла в підпіллі, почала готуватись до 

своєї участі в новій війні, що гряде між червоними 

«інтернаціоналістами» і «червоно-чорними» нациста-

ми (німецькі націонал-соціалісти до червоного дода-

ли «гакенкрайц-чорну» - свастику для страху - прим. 

автора). 

 На початок німецько-радянської війни ОУН на 

території УРСР налічувала 20 тисяч членів (без ура-

хування симпатиків, об’єднаних у 3300 станиць. 

(Енциклопедія історії України.т.7-Київ: Наукова 

думка, 2010-с 612) 

 У травні 1941 р. Головний провід ОУН(б) розробив 

детальні інструкції для активу Організації 

«Боротьба й діяльність ОУН під час війни». У цьому 

документі передбачались основні напрямки підгото-

вки і забезпечення збройного повстання як засобу 

реалізації стратегічної мети, визначались виконав-

ці. 

 22 червня 1941 р. розпочалася очікувана німецько

-радянська війна як частина Другої світової. Біль-

шовицькі війська відступали, при цьому « вичища-

ли» тюрми від «врагов народа». Услід за фронтом, 

що рухався на схід, вирушили з конкретними за-

вданнями по визначених маршрутах «похідні групи» 

ОУН (обох крил у кількості 2-2,5 тисячі осіб). Вони 

мали завдання на звільнених від більшовиків тери-

торіях створювати українську адміністрацію, органі-

зувати школи, видавати пресу, проводити просвіт-

ницьку роботу. 

 Окрема похідна група, очолювана Я.Стецьком, 30 

Боротьба за національне визволення,  

 відновлення і будову власної 

 незалежної держави -завжди священна 

Василь Кук 

80 РОКІВ ТОМУ: СПРОБА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
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червня увійшла до Львова і цього 

ж дня оголосила Акт відновлення 

Української держави. 

Провід ОУН (б) з початком війни 

розіслав розпорядження до своїх 

низових структур про підтримку 

Акту 30 червня. 

 В міру очищення галицьких 

земель від більшовиків розпочато 

українське державне будівництво. 

 У Львові твориться Українське 

державне правління на чолі із 

його головою Я.Стецьком, на міс-

цях, у райцентрах (згідно з адміні-

струванням, що залишилися від 

радянізації), формуються управи 

районні і міські (сільські), налаго-

джується господарсько - коопера-

тивне та культурне життя, по се-

лах насипають Могили Свободи. В 

окремих містах (містечках) для 

кращої поінформованості заснову-

ють газети: 

 Львів - «Львівські віс-

ті» (щоденна газета); Тернопіль -

«Боєвик» (тижневик); Станіславів 

- «Самостійна Україна» (від 22 

VII); «Українське слово» через 

день); Коломия - «Воля Покут-

тя» (тижневик); Калуш-«Золотий 

тризуб» (тижневик); Рогатин - 

«Рогатинське слово» (тижневик); 

Перемишляни - «Українські Пере-

мишлянські вісті» (тижневик); Жо-

вква- «Жовківські віс-

ті» (тижневик); Олесько - «В на-

ступ» (тижневик); Стрий - 

«Стрийські вісті» (тижневик). 

 У значної частини галичан поя-

вилась віра у можливість держав-

ницького життя, активність стає 

ознакою для багатьох громад.  

 Попробуємо відтворити той пері-

од нашої історії не тільки на уза-

гальнених подіях, а на конкретно-

му прикладі Бібрки і Бібреччини. 

Звернімся до очевидців цих бурх-

ливих революційних змін. Дмитро 

Сусік (1913 р.н.), уродженець с. 

Дев’ятники Бібрського повіту, 

член ОУН з 1931 р. З початком 

німецько-радянської війни у під-

піллі . «28 червня ми ввійшли у 

Бібрку і одразу подались до суду. 

Звідтам ,- згадує автор спогадів «З 

любові до свого народу». Афіша 

Львів- 2006, с.67.,-доносився плач 

і лемент. На подвір’ї суду люди 

розкопали свіжу могилу, віднайш-

ли по-звірячому закатований цвіт 

української нації - окровавлені 

тіла, роздягнуті, поглумлені. Не-

можливо було дивитися; кров хо-

лонула в жилах. А рідні в розпачі 

падали на ці понівечені тіла і ма-

ло не божеволіли» 

 «Ввечері 30 червня,- продовжує 

Дмитро Сусік розповідь про події 

перших днів пострадянської дійс-

ності, в Бібрку прибув наш земляк 

Микола Лебідь. Було скликано 

збори мешканців міста…» . 

 Про день 30 червня 1941 р. у 

Бібрці згадує також учасниця цих 

подій Ганна Євгенівна Музика, 

пізніше - Ярослава Стецько. «І в 

Бібрці ми зібрали великі збори 

(з’їхалися всі селяни) й оголосили 

про самостійність».(«Молода Гали-

чина»; 15 березня 2003 року). 

(Анна Євгенівна Музика, по-

галицьки Музиківна, уродженка 

Тернопільщини, втікаючи від бі-

льшовицьких репресій, опинилася 

на Бібреччині. Під чужим іменем 

почала вчителювати у с.Юшківці - 

прим.автор.). На той час вона ви-

конувала також функції підрефе-

рента обласного проводу ОУН (б). 

Виступаючи на зборах, які однос-

тайно підтримали Акт 30 червня 

про відновлення української дер-

жавності, М.Лебідь, як представ-

ник Головного Проводу ОУН (б), 

закликав:«Негайно створюйте ук-

раїнську державну владу! Німці 

зайняті війною. Якщо згодом вони 

націляться організувати окупацій-

ну владу, ми повинні довести, що 

в нас є своя влада». 

 У Центральному державному 

архіві органів державної влади і 

управління України знаходиться 

документ від 21 липня 1941 р. з 

Бібрки як звіт районної і міської 

адміністрації Українському дер-

жавному управлінню у Львові про 

свій персональний склад. Подаєм 

за документом: Звіт. Район Біб-

рка. Голова району Дяков Ярослав 

(так у звіті); заступник голови 

Климків Михайло; воєнкомат Фі-

цик Василь; заступник Козакевич 

Антін; кооперація Русенко Пла-

тон; фінансовий відділ Русенко - 

Хоміцький Михайло; свідоційно-

політичний відділ Коцюмбас Ілля; 

санітарний відділ Коцюмбас Яро-

слав -доктор Істеревич; освіта Ко-

цюмбас Гліб - Кулинич; організа-

ційний референт Грицин; почта 

Грицин; Міське управління Чеме-

ринський Йосиф - голова міської 

ради; Охримович - кооперація міс-

та; Кардима - верстати шевські; 

Корончевський Михайло - краве-

цькі; Скрут Андрій - слюсарські; 

Кулинич - організація похорону. 

 Тепер ще кілька рядків із спога-

дів очевидця описуваних подій 

Володимира Грицина. Він прохо-

див у Бібрці в адвоката 

І.Венгльовського практику, щоб 

мати можливість одержати дип-

лом адвоката. В.Грицин під час 

цієї практики активно займався 

громадською роботою, був націона-

льно свідомим українцем, в’язень 

Берези Картузької. Він згадує: « Я 

виходжу напроти німців… У нас 

відзивається радіо. Що це?. Укра-

їнська мова. Та це ж проголошен-

ня української держави… Через 

місто проходить військо. Люди 

вітають визволителів квітами.» 

В.Грицин був членом ОУН, чекав 

людей з організації, які повинні 

прибути зі Львова для уточнення 

диспозиції в місті. «Вони прийш-

ли, - пригадує В. Грицин, - на дру-

гий день. На рукавах мали синьо-

жовті опаски. Між ними одна дів-

чина з пістолетом на поясі. Ми 

пішли до районної управи, звідти 

мали починати працю. Молодий 

Ярослав Дякон,- продовжує 

В.Грицин,- видно що був «рангою» 

найстарший, іменував себе голо-

вою. Я добре знав цілий повіт, то-

му мене зробили організаційним 

референтом, пропагандивний від-

дали Музиківній. Ми почали орга-

нізаційну роботу. Дякон і Музикі-

вна- більше по селах». 

 В міру просування німецької 

армії на схід, успіхи, яких вони 

домоглися, негативно вплинули 

на організовану українцями вла-

ду. Пройшло трохи часу—і німці 

«порозв’язували всі наші організа-

ції, - з жалем згадує В.Грицин, - 

згодились тільки на одну – 

«Український допомоговий комі-

тет». УДК проіснував до кінця 

окупації. 

 У процесі того короткого часу 

активні українські громади Гали-

чини зуміли зробити чимало наці-

онально корисних справ, здобули 

досвід державотворення і вписали 

тим ще одну сторінку на шляху 

боротьби за незалежну самостійну 

Україну. «Ще раз було заявлено 

всьому світові,- резюмував відо-

мий діяч ОУН-УПА Василь Кук, 

оцінюючи значення Акту 30 черв-

ня 1941 р., що український народ - 

законний господар на своїй зем-

лі».  
Тарас Шах, історик, член УВАН 

(Канада) 

 14.06.2021 р.  
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ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві По-

крови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

П'ятниця, 09.07 

- 08:00 – Божественна Літур-

гія св. Йоана Золотоустого за 

здоров’я 

Субота, 10.07 

- 08:00 – Парафіяльна проща 

до Тучного (Збір прочан біля 

церкви) 

- 08:00 – Божественна Літур-

гія св. Йоана Золотоустого за 

упокій 

- 19:00 – Вечірня 

Неділя (Третя по Зісланні 

Святого Духа), 11.07 

- 08:30; 10:30 – Божественна 

Літургія св. Йоана Золотоус-

того 

- 15:30 – Хресна Дорога  

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту, серія ВК 

№37068156 від 22.06.2009р., виданий загальноосвітньою середньою шко-

лою с. Великі Глібовичі на ім'я Ковтун Наталія Михайлівна, вважати не-

дійсним.  

Загублене посвідчення дитини-

інваліда, видане Лопатчук Надії 

Андріївні 09.05.2007 року наро-

дження, вважати недійсним.  

Ф ахівці  із  соціальної  роботи 
КЗ “ Центр надання соціаль-

них  послуг”  Богдана  Горбаль  та 

Світлана  Бедзінська  провели  на 
території Бібрської громади інфор-
маційну кампанію #НеЗлоВживай. 

Важливість  проведення  цього 

заходу полягає в тому, щоб підви-
щити обізнаність підлітків про шкі-
дливий вплив алкоголю та енерге-
тичних напоїв на зростаючий орга-

нізм.  
Цього року перша зустріч відбу-

лася з учнями 7,8,11 класів Біб-
рського ОЗЗСО І - ІІІ ст. імені Уля-

ни Кравченко. Підлітки перегляну-
ли соціальний відеоролик, у якому 
брала участь молодь Жовтанецької 
громади, отримали флаєри та стіке-

ри  “10  кроків  до  твоєї  свободи”. 
Зміст відеоролика ще раз підкрес-
лює, в якому оточенні можна прово-
дити  свій  вільний  час,  акцентує 

увагу на тому, що “ вибір за тобою “. 
На захід були запрошені гості та 
експерти, які проінформували під-

літків про залежність від алкоголю, 
тютюну, наркотиків та їх вплив на 
організм, а також навели реальні 
факти з власного життя. Спікерами 

зустрічі  були  отець  УГКЦ  Олег 
Олійник та консультант з терапії 
залежності реабілітаційного центру 
“Назарет” Володимир Дацюк . 

Інформаційна акція 
#НеЗлоВживай 

Метою  інформаційної  акції 
#НеЗлоВживай є протидія узалеж-

ненню підлітків від алкоголю, тю-
тюну і наркотиків, а також поши-
рення інформації про шкоду небез-
печних речовин для здоров’я, соціа-

льного життя та кар’єри молодих 
людей. 

Проект  інформаційної  акції 
#НеЗлоВживай  реалізований  у 

партнерстві між п’ятьма громада-
ми:  Жовтанецькою ТГ,  Червоног-
радською ТГ, Бібрською ТГ, Гнізди-

чівською  ТГ  та  Підберізцівською 
ТГ, а також за сприяння Львівської 
освітньої Фундації. 

Режисером та постановником со-

ціального  відеоролика  виступила 
молодь  Жовтанецької  громади та 
студія Vita of Dance. 

Окрема  подяка  директору  Біб-

рського ОЗЗСО І - ІІІ ст. імені Уля-
ни Кравченко Островерсі Г.М. та 
заступнику  директора  з  виховної 
роботи  Ковальчук  М.Р.,  а  також 

депутату  Бібрської  міської  ради 
Наугольнику М.В. 

 
КЗ “ Центр надання  

соціальних  
послуг”  

ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ #НЕ ЗЛОВЖИВАЙ  

НА ТЕРИТОРІЇ БІБРСЬКОЇ ГРОМАДИ 


