
15 травня оргкомітет під 
керівництвом Боднара Василя 
та Миколи Рея організував 
загальноміську екскурсію до 
місць, пов’язаних із життям та 
творчістю Каменяра. Учасники 
екскурсії побували там, де 
народився, жив і творив Іван 
Франко, мали змогу побачити  
хату в Нагуєвичах і кузню, про 
які він із таким трепетом 
згадував у своїх творах, колиску, 
де маленького Івана колихала 
мати,  стежки, по яких він бігав, 
та краєвиди Нагуєвичів, якими 
він міг милуватися кожного дня. 
Також відвідали будинок у 
Львові, де І. Франко написав 
свої найкращі твори і звідки 
пішов у безсмертя. Сьогодні це 
Львівський національний 

літературно-меморіальний музей, що розташований на вулиці Стрийській. Тут розміщено особисті 
речі письменника та його родини, рукописи, перші видання творів та максимально відтворено 
атмосферу будинку часів Івана Франка. Побували і в будинку, де 12 років прожив історик, 
політичний діяч, професор, а також приятель Івана Франка Михайло Грушевський. Сьогодні це 
Державний меморіальний музей Михайла Грушевського. У ньому  детально відтворено  інтер’єр, 
зібрано й збережено багато речей побуту родини.  

Завершили екскурсію молитвою на Личаківському кладовищі, де похований поет. 
Олеся Мудрик 

 

Народний депутат Тарас Батенко відреагував на запит Бібрської міської ради 
та звернувся до Львівської облради щодо виділення коштів на добудову водогону 

в місті Бібрці 
Народний депутат Тарас Батенко звернувся до голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина 
щодо виділення коштів з бюджету області для завершення будівництва водогону в м. Бібрці 
Перемишлянського району. Відповідний депутатських запит був оголошений з трибуни Верховної Ради у 
п’ятницю, 13 травня. 
 За словами нардепа, щоб забезпечити водою мешканців міста районного значення, необхідно 1104 тис. 
грн. «Завершення робіт також дозволить забезпечити водою мешканців села Шпильчина, у якому взагалі 
відсутній водогін та наразі вся питна вода є 
привозною», – повідомив Тарас Батенко на своїй 
сторінці в соціальній мережі Facebook.  

За інтернет-джерелами 
 

Проща до Унева 
14-15 травня відбулася проща бібрчан до 

Святоуспенської Унівської лаври. Організаторами 
прощі були о. Зеновій Телішевський та дяк 
Володимир Сваха. Від Бібрської райлікарні 
медичний супровід забезпечувала медична сестра 
Марія Влах. До пішохідної прощі долучилися 45 
парафіян (віком від 9 до 70 років).  

Зі спогадів про прощу: 
… Наша хода почалася від храму Святої Покрови. 

Я благословив паломників на дорогу. Кожен ішов зі 
своїми проханнями, однак спільним для всіх була 
молитва за мир і спокій в Україні. Проща – це Божий 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 19 травня, 2016 рік випуск №23(100) 

 Екскурсія до Франкових місць 



дар для всіх нас. Це означає просити прощення за наші гріхи, гріхи народу. Бог покликав у 
мандрівку саме тих, хто бажав усамітнитись у тиші, відкрити себе Богові, очистити себе у спільній 
молитві, зосередитись на своєму особистому духовному досвіді й зрозуміти найвищу потребу – 
Милосердя Божого… 

о. Зеновій Телішевський 
… Дорога була довга, а в той час і легка, і радісна. Ми йшли, співали, молилися на вервичці, 

роздумували про своє життя, про свій хрест і просили Бога, щоб допоміг цей хрест нести, як колись 
ніс Ісус Христос, а ще спілкувались між собою. Були як одне ціле. Кожен старався нести прапор або 
хрест як символ вдячності за всі ласки і терпіння, що посилаються на наші сім’ї, родини, Україну… 

Надія Закалик 
… Дорога була не легкою. Але нам допомагала молитва. До місця призначення дісталися пізно 

ввечері. Хоча ноги були збиті до крові, – ми досягли мети. Монастир зустрів нас великою кількістю 
паломників. Люди молилися, сповідалися, причащалися. Враження від побаченого неповторні. Дякую 
Богові, що дав нам силу дістатися до святого місця… 

Леся Ярема 
… Близько 10 години вечора ми прибули до святого місця, де відчувається особлива атмосфера 

тиші та спокою, миру і затишку, куди стікалися струмками молоді і старі люди з усіх навколишніх сіл 
та міст. Саме тоді і почалися нічні чування. В такі хвилини кожна людина осмислює своє життя, 
оживляє свою душу чимось високим, чистим, щирим… 

Ганна Радько 
 … На прощі відчуваєш душевний спокій і християнський захист. Християнин – це той, хто 

наслідує Христа, і до цього покликані не лише священики, а кожна людина. І тому кожного дня ми 
повинні жити по-християнськи… 

Софія Баб’як  
Матеріал підготувала Галина Залога 

 

Вивчаємо й пам’ятаємо свою історію!  
12 травня в  актовому залі Бібрської середньої школи відбувся відкритий патріотичний захід, 
присвячений 130-ій річниці від дня народження Дмитра Яворницького – історика, дослідника 
козацтва. Козаки – це наша гордість. Це боротьба, війна і перемоги. Це 16,17 століття. Сьогодні 21 
століття. І знову війна, боротьба і перемоги! 
Вже сучасні наші козаки віддають найдорожче 
– своє життя за  нашу Україну! І є ще ті, які 
допомагають нашим воїнам здобувати 
перемоги. Це волонтери. Вони не 
розчаровуються, для них новини з фронту не 
стають буденністю. І такою людиною є наш 
міський голова Гринус Роман Ярославович, 
який був присутній на заході. Це невтомний 
будівничий своєї і нашої України, повний 
енергії, ідей і сили, якими надихає всіх, хто 
його оточує і з ким він працює.  Інформаційний 
музичний проект « Дмитро Яворницький – 
дослідник української доблесті» підготували учні 
і класний керівник 10-А класу Шах Лідія Тарасівна.  

Лідія Шах, учитель історії і основ правознавства.  

 

Єднаймося у волонтерському русі 
12 травня Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни 

Кравченко долучилася до освітньо-виховного проекту 
«Єднаймося у волонтерському русі», який охоплює усі 
загальноосвітні школи І-ІІІ ст. у Перемишлянському 
районі. Того дня до школи прибули представники 
Свірзької школи. У складі делегації – педагог-організатор 
Демкович Г. Й. , заступник директора з навчально-
виховної роботи Сивак Н. Е., керівник ансамблю Торко 
Л. Ю. та учнівський парламент. Гостями заходу були 
Бібрський міський голова Гринус Р. Я., отець декан 
Микола Коваль, директор Костенівської ЗОШ         І-ІІІ ст. 
Гавінський С. М. 

Учні нашої школи зустрічали гостей урочисто в 
національному вбранні, з вишитими рушниками.  

У вестибюлі школи делегація із с. Свіржа 
встановила скриньку для побажань воїнам АТО, куди всі охочі можуть вкласти свої листівки. В 
каплиці св. Володимира о. Микола Коваль провів молебень. Опісля учні, працівники та гості школи 
були запрошені в актовий зал на патріотичний захід «Дмитро Яворницький – дослідник української 
доблесті», який підготувала  вчитель історії Шах Л. Т. з учнями 10-А класу. На закінчення 



представники учнівських парламентів Бібрської та Свірзької школи обмінялися частинами карт 
України. 

16 травня педагог-організатор Сурмач Л.П. та учнівський парламент Бібрської ЗОШ імені Уляни 
Кравченко урочисто передали карту і скриньку побажань  Великоглібовицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

Марія Чабан, керівник інституту інформації УП 

 

ФРАНКОВІ ФЕСТИНИ В БІБРЦІ 
29 травня у Бібрці у рамках року Івана Франка й 

Уляни Кравченко відбудуться Франкові фестини.  
У програмі:  

● святковий концерт у 3-х частинах (15.00-19.00) 
  -  академічна  
  -  Іван Франко й Бібрка  
  -  Іван Франко очима молоді 
● майстер-клас із ковальського мистецтва(12.00-
15.00) 
● виставка стародавніх речей 
● виставка ретросвітлин 
● виставка-продаж картин місцевих художників, 
дитячих робіт 
● святкова хода у вишиванках (13.30) 
  та конкурс на кращий український стрій 
● «Казкова галявина» (казки Івана Франка) 
● кулінарна крамничка «Галицькі смаколики» 
● вечірній кінопоказ просто неба (21.30-23.00) 
 
Особливі гості: 
● Оркестр «Галицькі дударі»  
                (галицькі танці для всіх охочих) (19.00) 
● Гурт «Хрущі» (20.30) 
Частування гостей заходу кулішем  
від бібрських козаків 

Організатор заходу  - Бібрська міська рада 
 

Болюча тема: медики і пацієнти 
 Важко і прикро було читати статтю Н. Пелех, завідувача терапевтичного відділення Бібрської 
районної лікарні. На мою думку, публікація – це крик душі не лише людини, але й лікаря-фахівця, який, 
напевно, за понад сорок років праці більше часу провів коло хворих, у лікарні, ніж удома, в сім’ї.  
 Я працював у Бібрській лікарні в часі добудови, «новосілля» й освоєння нового лікарняного корпусу, 
на рубежі розвалу «імперії зла» і становлення молодої Української держави. Працював з багатьма із 
названих у публікації лікарями та медичними сестрами, неназваним молодшим медичним персоналом, 
водіями, працівниками кухні і господарської служби. Тож знаю цю лікарню, її колектив, його традиції і 
можливості, відчуваю право і обов’язок висловити свою думку щодо прочитаного і ситуації навколо 
лікарні назагал.  
 Зі свого клінічного й управлінського досвіду можу засвідчити, що невдоволеність лікуванням і 
лікарями надходить не від пацієнтів (частини із них на той час вже, можливо, й нема серед живих), а від 
родичів, ближчих чи дальших, від друзів, співробітників. Пацієнт, як і медичні працівники, є учасником 
(активнішим чи пасивнішим, але безпосереднім учасником) лікувального процесу. Він бачить і відчуває 
перипетії лікування, дії чи бездіяльність медиків, поліпшення чи погіршення свого стану, динаміку 
лікування, одужання чи поліпшення стану. Тому лише він, пацієнт, а не чиновник, юрист чи журналіст, 
тим більше – не емоційно налаштовані родичі, може об’єктивно оцінити якість наданої медичної допомоги. 
На жаль, у випадках фатального результату це зробити вже не можливо. Другу дію життєвої драми грають 
вже інші актори. 
 Як правило, це – родичі, неофіційні медики-консультанти, переважно – недобросовісні, низької 
кваліфікації, далекі від процесу лікування конкретного хворого. Наступними учасниками виступають 
урядові установи, правоохоронні органи, засоби масової інформації, адвокати. У цій категорії учасників 
післяклінічного процесу кожен має свої мотивації, логіку поведінки й очікуваних результатів. Але для всіх 
відправними моментами можуть вважатися два вислови «найбільшого гуманіста» Йосипа Сталіна: 
«больной всегда прав» і «убийцы в белых халатах».  
 З першим важко не погодитись в частині якості медичного обслуговування, хоч і тут є свої нюанси. 
Хвора людина під час хвороби має, в тій чи іншій мірі, змінене, загострене або притуплене, неадекватне 
світосприйняття навколишнього, що є цілком зрозумілим і оправданим. Так чи інакше, але дуже рідко 
вбачають в медичних працівниках не своїх рятівників, а «вбивць у білих халатах».  
 Інша річ – родичі, особливо, коли лікування близької людини тягне за собою переживання, 
матеріальні втрати і видатки, побутовий дискомфорт через затрати особистого часу, необхідність 



корегувати власний стиль життя, змінювати плани, забезпечувати догляд тощо. Ця категорія учасників 
драми – родичі і близькі людини, якій надавалася (або не була надана) медична допомога, а наслідки 
виявились гіршими, ніж очікувались (відсутність ефекту, ускладнення, смерть), є найважчою для 
зрозуміння. 
 Можу стверджувати, що більшість скарг і судових позовів надходять від родичів хворих тоді, коли 
вони відчувають якусь власну провину. Чи це – пізнє звернення до лікарів, чи легковажність щодо 
лікування, порад і вимог фахівців, лікування з інформації, почерпнутої з «Порадниці», «Бабушки», 
Інтернету, дуже популярної в наш час самодіагностики (багато хворих призначають самі собі обстеження і 
завершують «лікування», отримавши результати аналізів, УЗД, сумнівної комп’ютерної діагностики). Не 
лише відчуття власної провини перед родичем, свідомо чи, скоріше, підсвідомо, спонукає в таких 
випадках до якихось дій. Людська психіка вимагає пошуку винних, зазвичай не в собі, а деінде. Гірше, 
коли за таким пошуком винних ховається жадоба помсти, ще гірше – наживи. А таке досить часто має 
місце. 

Продовження в наступному числі 
Андрій Федущак, доцент ЛНМУ імені Данила Галицького 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
 22 травня о 18 годині на Кобзаревому 

майдані відбудеться панахида з нагоди перепоховання 
Тараса Шевченка. 

 23 травня о 18 годині на Бібрському 
міському кладовищі відбудеться поминальна молитва на 
честь Дня Героїв.   

 

ЗАПРОШЕННЯ 
Бібрська музична школа запрошує відвідати виставку 

художніх робіт викладачів Бібрської музичної школи,що 
працює щоденно з 10 до 14 години у приміщенні школи. 

 

 
 

 
 
 

 


