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Дякую вшыткым сімпатізантам
Народных новинок
На кінцю старого рока 2015 дякую вшыткым нашым сімпатізантам,
чітателям, передплатителям, сполупрацовникам і добродителям
зато, же нам зістали вірны і напомічны. Затоже рік 2015 быв про
редакцію Народных новинок дотеперь єдным з найтяжшых на їх
приправу і выробу, главно односно штатной дотації. Треба отворено
повісти, же на винї тогорічной слабенькой дотації суть самы нашы
Русины, конкретно члены одборной комісії при Урядї уповномоченого влады СР про народностны меншыны, але і спомянутый уряд сам.
О подробностях ся мі не хоче говорити, але хотїв бы єм вірити, же
на далшый рік в рамках фінанчной помочі Уряду влады Словеньской
републікы у проґрамі Култура народностных меншын 2016 буде сітуація намного лїпша. Бо не хыбовало много, і по 25 роках выдаваня
першых пореволучных новинок у русиньскім языку, котре зограло
важну роль при зродї і розвитку кодіфікації русиньского літературного языка на Словеньску, бы тото періодічне выданя – Народны
новинкы перестало выходити. Быв бы то „красный‟ дарунок к 25-тцї.
А ту зась хочу конкретно подяковати главно председови влады
СР Робертови Фіцови, же по істых періпетіях нам поміг дофінанцовати приправу і выдананя Народных новинок зо своёй фінанчной
резервы, і так їх поміг захранити. Дякую і нашым далшым добродителям, главно тому найвекшому – Мірославови Джупінкови з Тренчіна,
родакови з русиньского села Пыхнї. На нёго в найтяжшых часах сьме
ся все могли обернути, а він все поміг. Кібы сьме мали такых веце,
робило бы ся нам лїпше і істїше, не думаючі так на значну залежность
од влады СР. Але наше подякованя належыть і нашым чітателям, і
переплатителям, котры были терпезливы і толератны в процесї не
з нашой вины нереґуларности выданя дакотрых чісел Народных
новинок і зістали нам вірны. Вірьме, же то так буде і в далшых роках.
Не будьме смутны, бо добре дїло не загыне. Будьме радостны,
же многы люде зістали людми. Будьме щастливы, же ся ближать
прекрасны рождественны свята і тїшме ся з них. Мы, творителї
Народных новинок, вам желаме прожыти їх в божій благодати. Хотїли
бы сьме зажелати вам лїпшый новый рік 2016. Дай, Боже, каждому
доброму чоловікови благословлїня.
Александер ЗОЗУЛЯК, шефредактор Народных новинок
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Вдяка нїй порозуміли, хто суть
Власта Мороховічова ся народила 21. децембра 1955 в Снинї своїм
родічам Марії і Янови Чорняковым із Пчолиного як перша із двох дївок.
21. децембра 2015 славить 60 років свого жывота. Ку їй красному юбілею
ї хочу пожелати вшытко найлїпше, ай надале велё здоровя і людьского
тепла. Доброту і ласку к людём ї видно в очах, чути в їй мнягкім голосї,
котрый так люблять єй школярї і колеґове.
В 1978 роцї ся оддала за Павла Мороховіча і з їх манжелства взышли двоми
сынове – Павел і Роберт. Жычу їй много потїхы із своїх властных дїтей і внучат,
но таксамо із єй дїточок – школярїв, котрых выховала почас своёй професіоналной карьєры на двох школах – в Гостовіцях і в Пчолинім цїлы ґенерації.
На основну школу ходила Власта Чорнякова 9 років у своїм роднім селї
Пчолине, ґімназію закінчіла в Снинї, в україньскій секції. По ґімназії поступила
на Педаґоґічну факулту Універзіты Павла Йозефа Шафаріка у Пряшові, де
закінчіла шпеціалізацію – учітельство першого ступня в україньскім оддїлїню.
В 1979 роцї зачала учіти як учітелька першого ступня на Основній школї в
Гостовіцях, де од 1980 року была і директорков школы. На Основну школу в
Гостовіцях ходили і дїти з дїтьского домова в Гостовіцях. В особі учітелькы
Власты Мороховічовій находили любов і мудрость, котру їм не дали їх
властны родічі.
Од 2003 року зачала учіти на ОШ з МШ в Пчолинім, де учіть дотеперь.
Выховала много будучіх докторів, учітелїв, інжінїрів, што значіть, же і вдяка
учітельцї Властї Мороховічовій із прімарного ступня пчолиньской основной
школы много Русинів досягло высокошкольску освіту. А то ай молоды жены
– Русинкы, котрым ся отворили дверї до такых професій, што были в тых
обшарках традічно мужскыма: інжінїркы економії, потравинарьской хемії,
польногосподарства, докторкы, правнічкы... Ласку ід познаню діставали од
самого початку – такой в своїй першій школї. Дїти ю барз люблять і вертають
ся ід нїй, жебы єй принесли свій матурітный поздрав, жебы ся єй похвалили
своїма успіхами в далшых школах і на своїм робочім місцю, але і поскаржити
ся на свої неуспіхы... Школярї гостовіцькой і пчолиньской основной школы
(Продовжіня на 2. стор.)

• Нашы златы дїточкы в ОШ в Гуменнім на ул. СНП. Зачали ся там учіти русиньскый
язык в септембрї того року під веджінём панї учітелькы Мґр. Міріамы Мудріковой.
Тїшыме ся, же ся в Гуменнім рocшырило навчаня русиньского языка на дві основны
школы: на ул. СНП і ул. Лаборецькій. Русиньскый язык ся учіть і в двох матерьскых школах – на ул. Тржебічскій і на ул. Партізаньскій – такой опроти ОШ на ул. СНП. Дїточкы
із єдной і другой МШ можуть по скінчіню МШ продовжовати в навчаню русиньского
яызка в недалекій основній школї.

Вечернї школы русиньского языка
про дїти і дорослых ОЗ КолысочкаKolíska в 2015 роцї
Вечернї школы обчаньского здружіня Колысочка-Kolíska продовжують
свої актівіты і росшырюють свої ряды. З другого боку – дакотры і заникають. У роцї 2015 зачало учіти русиньскый язык у вечернїх школах 27
учітелёк у 32 класах довєдна 374 дїтей і дорослых. Подьме по порядку. Буду
їх меновати і писати, што было характерістічне про їх фунґованя в 2015. роцї.
За єден рік ся того тілько стане в нашых школах, же є даколи тяжке давати
дефінітівны чісла.
В окресї Свідник сьме того року отворили штири вечернї школы із шестёма
класами.
Бк. Марія Ґоцова учіть дїточкы в двох ґрупах, в старшій і молодшій на Основній школї на ул. Коменьского 307/22 у Свіднику. Зачінала як єдна з нашых
першых учітелёк в септембрї 2013 – з єднов ґрупов. Марьєнка патрить к тым
учітелькам, котры знають інтересно вести свої годины і так мотівовати школярїв,
жебы з нима вытримали довше як єден школьскый рік і мотівує і далшых школярїв так, же веде найбівшы дві ґрупы школярїв што до чісла в нашых вечернїх
школах.
Людміла Венцурікова і Яна Косарова учать в двох ґрупах на Основній школї
на ул. 8. мая 640/39 у Свіднику. І они збудили інтерес о русиньскый язык на своїй
школї. Мґр. Моніка Сакарова учіть од септембра 2014 у матерьскій школї в
Строчінї, в змішанім селї – шарішско-русиньскім. К Моніцї Сакаровій ся приголосили і дїточкы нерусиньскых родічів, бо хотїли, жебы така добра учітелька, як є
Моніка Сакарова, їх зачала учіти бісїдовати і співати по русиньскы. Мґр. Моніка
Сакарова зачала учіти в нашых вечернїх школах міджі першыма учітельками,
іщі в септембрї 2013. В ОШ з МШ в Шарішскім Щавнику і патрила ід найлїпшым
учітелькам першого ступня. Знала дїти навчіти писати і бісїдовати по русиньскы
ненаподобительным способом. Русиньскы дїти із Ш. Щавника і нерусиньскы дїти
із недалекой Радомы. На жаль, школа в Шарішскім Щавнику заникла. А мала з
нёй быти русиньска школа.
Ленка Фейкова веде ґрупу молодшых школярїв на ОШ на ул. Карпатьскій
803/11 у Свіднику. При приправі рождественного концерту в 2014 роцї Ленка
Фейкова представила дїточкы з найінвенчнійшым проґрамом. Дїточкы заграли
приповідку в красных костімах і вказали своїм родічам і нам остатнїм позерателям, што ся научіли на годинах русиньского языка.
В окресї Снина сьме отворили в 2015 роцї найвеце вечернїх школ. Вісем з
десятёма класами. В сниньскій долинї у вечернїх школах дотеперь найсилнїйше
зазвучав голос Русинів. В самотній Снинї сьме отворили 4 класы вечернїх школ
– дві в основных школах і дві в матерьскых школах. У валалох Сниньского окресу
сьме отворили тыж 4 вечернї школы з шестёма класами. Мґр. Крістіна Крупова
учіть на ОШ на ул. Штудентьскій 1446/9 у Снинї – уж од септембра 2013. То значіть, же довєдна з пчолиньсков школов учать нашы дїточкы по русиньскы уж третїй школьскый рік. Тому ся барз тїшу, же на нашых першых школах можеме уж
бісїдовати і о контінуітї навчаня русиньского языка. Мґр. Любіця Белкова учіть
на ОШ на ул. П. О. Гвєздослава 985 у Снинї од септембра року 2014 – дотеперь.
Так як вшыткы нашы учітелькы, є міджі дїтми барз облюблена, бо ся на русиньскый язык к нїй голосять і Нерусины – Словаци.
(Продовжіня на 3. стор.)
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Позваня на Studium Carpato-Ruthenorum 2016
Iнштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові на Словакії позывать вшыткых, котры ся хотять научіти русиньскый язык, але і дашто з історії і културы Русинів, жебы ся до 1. апріля
приголосили на 7. річник Міджінародной лїтнёй школы русиньского
языка і културы – Studium Carpato-Ruthenorum 2016, котрый ся одбуде
5. – 25. юна 2016 року. Учітелями на тім річнику будуть: ПгДр. К. Копорова,
ПгД., Мґр. М. Ґай, проф. Др. П. Р. Маґочій, Мґр. В. Падяк, к. н., асіст. проф.
Др. Е. Будовская і проф. ПгДр. М. Мушинка, др. н.
Прийдийте, і не обануєте. Блок тройтыжднёвого інтензівного навчаня вам Русинам, але тыж представителям іншых народностeй дасть
основы русиньского языка і културы, на котры ся можете оперти у
своїм далшій навчаню, роботї і жывотї.

• Учітелька-юбілантка Мґр. Власта Мороховічова з дакотрыма єй учнями,
котрых на ОШ у Пчолинім учіть русиньскый язык.

Вдяка нїй порозуміли, хто суть
(Закінчіня із 1. стор.)

нїґда не забудуть на свою учітельку Власту Мороховічову, бо спознали при нїй
єден важный єй знак єй характеру – справодливость. Їх учітелька Власта была
прісна, но справодлива. Прісна зато, жебы їх научіла максімум. Справодлива
зато, бо знала, же добрый учітель мусить быти ай справодливый. Вшыткы дїти
перед ним суть рівны, вшыткы ся учать і суть одмінёваны на основі єднакых
правил. Учітель або учітелька, котра в своїм навчаню принціп справодливости
не дотриміє, не є добрым учітелём або учітельков. Но Власта Мороховічова
має в собі – десь глубоко в своїм сердцю – закодованый принціп справодливости, доброты і ласкы ку дїтём. Зато є нелем добрым чоловіком, але тыж
прикладным педаґоґом, облюбленым міджі своїми школярями.
10 років на Освновній школї з Матерьсков школов у Пчолинім учіла Власта
Мороховічова русиньскый язык у формі кружка або неповинного предмету і 10
років приправлює своїх школярїв на цїлословеньскый конкурз у декламації в
русиньскім языку – Духновічів Пряшів. Ани єден рік їй выхованцї не одышли
із Пряшова без оцїнїня. Наприклад, така Аннамарія Ґніпова, веценасобна
лавреатка Духновічового Пряшова. По матурї сі выбрала штудіум русиньского
языка на Пряшівскій універзітї вдяка своїй учітельцї на першім ступню Основ
ной школы в Пчолинім – Властї Мороховічовій. В 2015 роцї порота Духновічового Пряшова оцїнила найвеце школярїв під веджіннём єдной учітелькы, праві
Мґр. Власты Мороховічовой із Пчолиного.
Власта Мороховічова на своїй школї приправлює веце раз в роцї із школярями културный проґрам про цїле село Пчолине. Про жены ку святу
МДЖ, про старшых людей – ку Дню почливости ід старшым, про вшыткых ку
рождественным святам. Проґрам, котрый приправлює Власта Мороховічова
із своїма школярями є основаный на декламації творчости русиньскых писателїв і поетів, но і на творчости самых школярїв ці творчости самой Власты
Мороховічовой, котра з дїтми любить приправлёвати сценкы із сучасного
жывота. А тоты ся потім люблять вшыткым позерателям.
Од септембра 2013 року веде Власта Мороховічова на ОШ з МШ в Пчолинім
вечерню школу русиньского языка обчаньского здружіня Колысочка – Kolíska
і з єдной класы, в котрій учіла дїточкы од другого по девятый рочник, ся
вытворили на школї в Пчолинім дві класы: молодшых і старшых школярїв.
Была єм притомна на веце годинах русиньского языка Власты Мороховічовой
в рамках нашой вечернёй школы русинського языка про дїти і дорослых в
Пчолинім і я сама як бывша учітелька дорослых штудентів на высокій школї
єм обдивляла сістем навчаня, котрый має в собі. Учіти дїточкы із цїлой школы
– од другой по девяту класу – і мотівовати їх ку учіню, то было велике учітельске уменя. Власта го в собі має. Наконець, свідчіть о тім ай факт, же до
нашой вечернёй школы русинського языка в Пчолинім зачало ходити тілько
дїтей, же сьме могли отворити дві класы. Зажыла єм Властины годины як
надгерный педаґоґічный концерт нарочности і ласкавости ід своїм школярям.
Школярї ся на каждій Властиній годинї велё научать, мусять быти на годины
приправлены, бо є приправлена і їх учітелька. Нарочность і професіоналность
їх учітелькы уж на основній школї є про них великов девізов до жывота. Через
высокы нарокы своёй учітелькы Власты Мороховічовой нашли наконець себе
самых – як способных вырїшыти в жывотї тяжкы і великы задачі і посувати ся
нима допереду. Властина ласкавость, мудрость і справодливость ку дїтём із
них робить таксамо добрых, ласкавых і мудрых людей.
Колеґове із їй школы мі повіли, же „є прісна на себе і на школярїв, і
тот професіоналный приступ к учіню, котрым ся рядить цїлый свїй
актівный професіоналный жывот, ся одражать на школярях, котры
абсолвовали нашу основну школу.“
О Властї Моровічовій із Пчолиного, котра славить свою шістьдесятку, так
мож сміло написати, же учіня не є про ню лем роботов, но главнї посланём.
Мґр. Власта Мороховічова із Пчолиного выховала цїлы ґенерації дїтей ід
скромности, мудрости і гордости на себе самых. Уж на основній школї вдяка
нїй порозуміли, хто суть. Люде, рівны другым людём на Словеньску, Русины,
бо їх родічі і дїдо з бабов суть або были Русины. Бодай бы вшыткы учітелькы і
вшыткы учїтелї в нашых русиньскых селах повнили своє посланя в жывотї так,
як го з честёв, достойностёв і ласков повнить учітелька Власта Мороховічова.
На многая і благая лїта нашій русиньскій учітельцї Властї Мороховічовій із Пчолиного.
Люба КРАЛЁВА

Обчаньске здружіня молоды.Русины
мало свій сейм
В недїлю 6-го децембра 2015 р. проходив сейм молодежной орґанізації
молоды.Русины. Із функції председы одышов Петро Штефаняк, котрого
вычеряв Петро Ярінчік. Сейм быв зорґанізованый в селї Малый Липник, Старолюбовняньского окресу.
На 8 сеймі молодых.Русинів (орґанізація має сейм раз за рік) одходжаючому із функції Петрови Штефанякови передали Честне оцїнїня за довгодобый
вклад до розвитку молодежи русиньского народа. На функцію председы
быв зволеный Петро Ярінчік, котрый походить зо Шамброна і в професійнім
жывотї робить проґраматора. Сейм выбрав і нову Дозорну раду і Выконный
выбор. Скоро цїле веджіня орґанізації было вычеряне новыма людми. Штефаняк не кандідовав на жадну функцію, зістав рядным членом орґанізації.
Орґанізація молоды.Русины офіціално выникла у 2008 роцї в Братїславі. Свої
містны орґанізації окрем Братїславы має і в Нітрї, Кошіцях і в Старій Любовни.
Головным основателём, котрый од 2008 року стояв на челї орґанізації, быв
Петро Штефаняк. Мено Штефаняка і орґанізації молоды.Русины є таксамо
звязане із заснованём фолклорного ансамблю Рутенія, ці заснованём радіа
русин.фм, но і далшых проєктів, котры члены молодых.Русинів роблять про
розвиток русиньской културы на Словакії і здобытя до своїх рядів молодых
людей, котры мають русиньске корїня. Молодежна орґанізація є таксамо членом і основателём Світового форуму русиньской молодежи, на челї котрого
дакілько років стояв якраз представитель орґанізації молоды.Русины – Мартін
Караш. В Братїславі орґанізація вытоврила Центер молодых Русинів. Тот
служить як центер културного жывота Русинів, котры жыють або штудують в
главнім містї Словакії.
П. M.

Засїданя языковой комісії
20. новембра 2015 ся в просторах Інштітуту русинького языка і кул
туры РЯК ПУ одбыло перше тогорічне засїданя вузшого кругу языковой
комісії в зложіню: проф. ПгДр. Йосиф Сіпко, к. н.; доц. ПгДр. Василь
Ябур, к.н.; доц. ПгДр. Юрій Панько, к.н.; доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.;
ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД.; Мґр. Зденка Цітрякова.
Засїданя комісії реаґовало на заключіня міджінародного конґресу русиньского языка і першов стрїчов ся зачінать приправа матеріалів на корекцію
в правилах правопису, якы будуть в половинї будучого рока настолены на
засїданях шыршого кругу языковой комісії. Шыршый круг языковой комісії
творять актівны хоснователї русиньского літературного языка в окремых
сферах ёго фунґованя.
Были представлены першы пропозіції, як напр.: сколёваня в чуджіх і пере
взятых назывниках; род в чуджіх і перевзятых назывниках: publikum – публіка, gymnázium – ґімназія, múzeum – музей; die semmel – žemľa – землик і. т.
п.; писаня мягкого знака в демінутівах і в назвах женьскых професій: кулька
– кульцї, поштарька – поштарьцї; і др.); дакотры неясности в правописї
префіксів роз-, рос-, без-, бес-, з-, с- (росказати – росказовати – розказ)...
До далшого засїданя, планованого на місяць фебруар 2016, членове
комісії приправлять свої коментарї ід пропонованым змінам і приготовлять
далшы матеріалы на корекцію правил правопису.
Мґр. Зденка ЦІТРЯКОВА, інтерна докторандка ІРЯК ПУ, фотка авторкы.

• Участници засїданя языковой комісії на Інштітутї русиньского языка і културы:
(злїва) доц. ПгДр. В. Ябур, к. н., доц. ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., ПгДр. К. Копорова, ПгД.
(коордінаторка), доц. ПгДр. Ю. Панько, к. н., проф. ПгДр. О. Сіпко, ПгД.
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Вечернї школы русиньского языка про дїти і дорослых ОЗ КолысочкаKolíska в 2015 роцї
(Закінчіня з 1. стор.)
Вєра Марунічова підхопила дїточкы на МШ на ул. Кукучіновій 2544/7 – тыж
в септембрї 2014. Нажаль, мусила в яри 2015 іти на операцію і так в 2015. роцї
учіла лем в першім півроку, од септембра єй дїточкы пішли до першого рочника
основной школы і другы ся уж на русиньскый язык у їх матерьскій школї не приголосили. Є мі то жаль і зато, же директорка той школкы, панї Мґр. Крістіна Варшова, є главнов авторков довєдна з Мареком Ґаём, Маріов Ясиковов і недавно
умершым Яном Грибом, нашой книжкы Русинскый язык про найменшых. Светлана Лучканічова веде кружок русиньского языка у МШ на ул. Будовательскій
2205/12 у Снинї. Тыж довше хворїла, но і так, дїточкы коло нёй зістали і так
може в їх МШ учіти русиньскый язык другый школьскый рік – од септембра 2014
до того року. Мґр. Власта Мороховічова веде в 2015 роцї молодшу і старшу
ґрупу школярїв на ОШ у Пчолинім. Патрить ід учітелькам, котры зачали учіти в
нашых першых вечернїх школах в септембрї 2013 року. Зачінала з єднов ґрупов
а теперь учіть в двох ґрупах. Власта Мороховічова веде свої годины сістематічно, роздїлила школярів до різных ґруп, а то так, жебы вшыткы дїти могли
порозуміти навчалный матеріал собі властным способом. Дїти ся на їй годинах
фурт велё научать і дізнають ся, якый богатый є русиньскый язык. ПаедДр.
Яна Кочанова, директорка ОШ в Улічу, учіть в нашій вечернїй школї уж другый
рік – зачала в септембру 2014 і в єй ґрупі было 28 дїтей, зато потім од януара
2015 зачали в Улічу учіти дві учітелькы. З панї директорков зачала учіти і Мґр.
Славка Дінічова.
Мґр. Еміліа Штофікова учіть русиньскый язык од октобра 2014 дотеперь на
ОШ з МШ в Кленовій. Перебрала штафету навчаня русиньского языка од своёй
директоркы – Мґр. Анны Федорковой. В недалекій Калній Розтоцї рік перед
нашов стрїчов заложыла директорка школы ПаедДр. Марцела Рунянинова
ОШ з МШ з навчалным языком русиньскым. По нашім розговорї сьме ся
догварили, же і в ОШ з МШ в Калній Розтоцї отвориме нашу вечерню школу. І
зачали там учіти такой дві учітелькы. Довєдна з директорков ПаедДр. Марцелов
Руняниновов, котра учіть старшу ґрупу, і Мґр. Маріана Рунчакова, котра веде
молодшу ґрупу. Обидві ведуть годины русиньского языка інтересно про дїти,
котры їх барз люблять.
В містї Гуменне суть отворены 4 нашы вечернї школы. До русиньскых валалів
того окресу сьме ся іщі не дістали. В септембрї 2014 сьме отворили вечерню
школу русиньского языка у МШ на ул. Тржебічскій 1839/13. Обявила єм там дві
способны учітелькы, запалены і жертовны Русинкы – Ґабрьєлу Ребеёву і Гелену Сіскову. І так сьме зачали учіти русиньскый язык і в Гуменнім. Потім ся стало
таке мале чудо. На Першім рочнику Гуменьского русиньского фестівалу в маю
2015 року выступили дїточкы з вечернёй школы із своїми учітельками Ґабіков
Ребеёвов і Геленков Сісковов з півгодиновым проґрамом. І цїла авдіторія позерателїв довго предовго плескала дїточкам і їх учітелькам, котры научіли дїти
декламовати дакількоминутовы стишкы і прекрасно співати русиньскы співанкы.
Модераторков цїлого проґраму І. Русиньского фестівалу у Гуменнім была
далша наша тогорічна учітелька, Мґр. Міріам Мудрікова, котра у нас зачала
учіти в октовбрї того року на ОШ на ул. СНП і не може собі вынахвалити то,
як ся їй школярї запалили про русиньскый язык. Нескуточно їх то інтересує,
суть зведавы на кажду далшу годину і барз ся їм любить учіти ся писати буквы
азбукы. В тім істім часї, в октовбрї 2015, сьме отворили нашу вечерню школу
русиньского языка в недалекій матерьскій школї на ул. Партізаньскій 22 у Гуменнім. Кружок русиньского языка там ініціатівно зачала вести Ґабрьєла Біндзарова. Выпозерала сі нас і повіла, же найде дїточкы із цїлой їх школкы, котры ся
будуть хотїти навчіти бісїдовати і бавити ся по русиньскы. І нашла.
І представте собі далшу контінуіту отворену того року в нашых вечернїх школах у Гуменнім. МШ на уліцї Партізаньскій 22 ся находить опроти Основной
школы на ул. СНП 1, де учіть Мґр. Міріам Мудрікова. Дїточкы скінчать навчаня у
МШ, бо будуть мати 6 рочків і наступлять до недалекой школы. І там можуть так
істо продовжовати в навчаню русиньского языка. Такым способом наша робота
зачінать мати чім дале, тым веце глубшый характер, бо дїточкы не скінчать з
навчанём русиньского языка по року, як ся в дакотрых нашых вечернїх школах
стане. Подобну контінуіту сьме доказали створити і на далшій основній школї
у Гуменнім. Уже другый школьскый рік учіме русиньскый язык в Матерьскій
школї на ул. Тржебічскій. Недалеко ся находить ОШ на ул. Лаборецькій. Там в
септембрї того року зачала учіти русиньскый язык далша наша нова тогорічна
учітелька, Мґр. Наташа Цоранічова. Зачала з єднов, но великов ґрупов. 21
дїточок ся у їх школї зачало учіти русиньскый язык того року. Кідь то так буде
продовжовати, може отвориме з учітельков Наташов дві ґрупы – молодшых і
старшых школярїв. Потім ся лїпше учіть учітелькам, бо учіти 7 і 8-річны дїти
довєдна із 12 і 13-річныма не є таке просте.
В окресї Бардеёв учіла русиньскый язык в селї Ґерлахов абсолвентка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ у Пряшові Мґр. Яна Ґловнёва. Но, на жаль,
лем єден школьскый рік. Од септембра 2014 до юна 2015. В септембрї 2015 уж
є так мало школярїв на школї, же ся їй не приголосили в новім школьскім роцї
далшы школярї на навчаня русиньского языка. ОШ з МШ в Ґерлахові є прімарнов школов, з першым ступнём навчаня. Векшына школярїв Янкы Ґловнёвой
одышла до недалекого села Мальцов, котре є шарішскым селом, і там сьме іщі
не нашли учітельку, котра бы там хотїла учіти русиньскый язык. В януарї того
року сьме собі думали, же отвориме вечерню школу недалеко од Ґерлахова – в
Кружлёві, де є велика девятьрічна школа. Обіцяла нам то єдна абсолвентка
ІРЯК, но наконець повіла, же ся їй на такій великій школї в русиньскім селї не
наголосив нихто на навчаня русиньскго языка. На жаль, про ню і про нас. І так
буде і надале учіти руськый язык, хоць як сама повіла, не знать барз добрї
по руськы. Парадоксно, скінчіла шпеціалізацію русиньскый язык. Но в окресї
Бардеёв сьме зістали. Вдяка жертовности новой учітелькы – ПаедДр. Жанетты
Лїшівковой, котра од септембра 2015 зачала учіти русиньскый язык на низшім
ступню ОШ Бартоломея Кырпелца на ул. Тараса Шевченка ч. 3 у Бардеёві. За
помочі директора Мґр. Івана Бандуріча сьме могли в октовбрї того року, по зани-

• Мґр. Зденка Цітрякова (перша злїва), докторандка Інштітуту русиньского языка і
културы ПУ в рамках проєкту Вечернёй школы русиньского языка зачала на Пряшівскій
універзітї учіти предмет русиньскый язык штудентів-высокошколаків, котры ся на
даный предмет приголосили.

ку нашой вечернёй школы в Ґерлахові, отворити школу праві у Бардеёві. Барз ся
тому тїшиме, же сьме із Бардеёвского оркесу не мусили одыйти. Жанеттка учіть
тыж барз інтересно. Видно, же учітелькы в нашых вечернїх школах суть вшыткы
великы професіоналкы.
В окресї Стара Любовня сьме дотеперь отворили нашу вечерню школу лем в
селї Камюнка. Такой на зачатку, в септембру 2013 там зачала русиньскый язык
учіти панї учітелька Інж. Вєра Крайнякова. Учіла до юна 2015 – два школьскы
рокы, помагав їй звышовати русиньского духа в селї і єй муж, отець духовный,
Франтїшек Крайняк. Но, на жаль, в такім великім селї з многыма жытелями Русинами, ся од септембра 2015 не назберало дость школярїв, жебы сьме могли на
ОШ з МШ в Камюнцї продовжовати з навчанём русиньского языка.
За помочі Мґр. Петры Семанцёвой-Ткачовой од септембра 2014 ся нам
подарило отворити вечерню школу русиньского языка і в Братїславі. Помогло
нам і обчаньске здружіня молоды.Русины і їх председа Інж. Петро Штефаняк,
котрый за мінімалне наёмне нам понукнув їх просторы на навчаня. Велике
ДЯКУЄМЕ патрить так і обчаньскому здружіню молоды.Русины, і Петрї Ткачовій, абсолвентцї Інштітуту русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї
в Пряшові, же уж другый школьскый рік ся учіть русиньскый язык і в Братїславі.
В окресї Міджілабірцї сьме в септембрї 2014 зачінали в ОШ з МШ з
навчалным языком русиньскым у Чабинах вдяка директорцї ПаедДр. Марії
Ясиковій. Школярїв у Чабинах є з рока на рік менше, панї директорка робить,
што може, жебы захранила першу ОШ з МШ з навчалным языком русиньскым,
но увидиме, што жывот принесе. В недалекій Радвани над Лабірцём зачав в
нашій вечернїй школї учіти русиньскый язык і Мґр. Марек Ґай, днесь директор
ОШ з МШ у Радвани над Лабірцём і методік русиньского языка КМЦ в Пряшові. В
Міджілабірцях в ОШ на ул. Коменьского 135/6 од септембра 2014 ся до вечернёй
школы запоїла і Мґр. Івета Мелнічакова. Учітелька, котра є і русиньсков поетков, інтересным способом мотівує дїточкы к навчаню свого материньского языка
писмом і бісїдов. І в недалекій МШ на ул. Ґен. Свободы 675/23 зачала вести
кружок русиньского языка Марія Прохірова Коропчакова. Контінуіта навчаня
русиньского языка в матерьскій школї і наслїдно в основній школї так може быти
фактом і в Міджілабірцях.
В окресї Левоча учіме у вечернїй школї русиньского языка од самого зачатку. В селї Вільшавіця на сільскім урядї од септембра 2013 до юна 2014 учіла
русиньскый язык ПгДр. Люба Кралёва, ПгД. із Пряшова. До Вільшавіцї ходити
кажду другу пятніцю, было але про Любу Кралёву чім дале, тым тяжше, зато
была барз рада, же председкыня обчаньского здружіня Жывот Русина Мґр.
Алжбета Русинякова, котра довєдна з братом Інж. Мареком Русиняком закликала до Вільшавіцї Любу Кралюву учіти русиньскый язык, ся наконець сама
вхопила навчаня русиньского языка в їх селї. Як учітелька в ОШ в селї Нижнї
Репашы эачала Мґр. Алжбета Русинякова учіти русиньскый язык і в своїй основній школї з матерьсков школков, і так сьме могли отворити далшу вечерню
школу русинського языка про дїти і дорослых – в Нижнїх Репашах.
Зістало іщі написати, ці учіме і надале в містї Пряшів, котре ся любить
называти културным центром Русинів на Словеньску. В Пряшові учіть Люба
Кралёва русиньскый язык од септембра 2013 дотеперь дорослых молодых
людей-фолклорістів, котры хотїли знати высловлёвати русиньскы співанкы
по русиньскы, або штуденткы герецтва на пріватній конзерваторії в Пряшові,
котры сі думали, же будуть грати в ТАД, но по приятю на высоку школу перестали ходити на годины русиньского языка. З великов радостёв ся наконець
подарило то, о што сьме ся довше снажили. Зачали сьме учіти русиньскый язык
на Пряшівскій універзітї в Пряшові – не на ІРЯК ПУ. Од септембра 2015 ся то
подарило вдяка докторандцї ІРЯК Мґр. Зденцї Цітряковій, котра підхопила
тых высокошкольскых штудентів на ПУ, котры мають русиньске корїня, но по
русиньскы або не бісїдіють, або не пишуть. На навчаня русиньского языка ся
наконець приголосили і штуденты, котры не мають русиньске корїня.
І так сьме в 2015 роцї отворили 27 вечернїх школ русиньского языка
про дїти і дорослых із 31 класами. Велё або мало – так вопрос не стоїть.
Каждый рік ся в нашых вечернїх школах стане штось нове, затоже жывот
принесе нечеканы несподїваня. Помалы собі на них звыкаєме.
Люба КРАЛЁВА, Пряшів, 29. 11. 2015
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Выбір iз найлїпшых творів інсітного маляря Михала Сірика мож
відїти в Гуменнім
1994
1995
1997
2000
2001
2002
2003
2007

Tренчін – цїна (Послїднїй шабес, Выгнаня, Транспорт І., ІІ., Авкція)
Tренчін – участь (Молочіня зерна, Колесарї, На паші)
Братїслава – Цїна Народного центра освіты (На салашу, Звожованя дрыв)
Гуменне – честне узнаня (В корчмі)
Гуменне – честне узнаня (Ярь на селї)
Гуменне – участь (В лїсї)
Гуменне – участь (Спомин на ромску осаду)
Гуменне – Главна цїна за великый умелецькый принос і Цїна пріматора міста
Гуменне (Битка перед корчмов, Нічна патроля, Млин під схылом, Пашераципітляци)
2008 – Гуменне – Цїна предносты Обводного уряду в Гуменнім (Выроба вальків І., ІІ.)

• Михал Сірик: Русиньскый Святый вечур ІV., 1987.
В Гуменнім была святочно отворена выставка Михала Сірика 10. децем
бра 2015 у выставных просторах Вігорлатьского музея, котре є орґанізатором
выставкы. Выставку мож попозерати до 31. януара 2016. Мать быти выдана
і двойязычна публікація о жывотї і творчости М. Сірика, якой буде і святочна
презентація.
Михал Сірик ся нaрoдив 29. авґуста 1925 в селї Стерківцї (днешня часть села
Чабалївцї в окресї Міджілабірцї), де прожыв дїтинство і молодость.
По приходї Совєтьской армады на нашу теріторію (1944) добровольно вступив
до рядів 1. чеськословеньского армадного збору. В роцї 1947 по оптації до Союзу
совєтьскых соціалістічных републік ся усадив в селї Квасилів у Ровеньскій области.
В роцї 1955 ся перестїговав до Ужгороду, де робив шофера Закарпатьского штатного
україньского театру.
До родного краю ся вернув у 1966 роцї. Од року 1967 зачав робити як столярь у
Деревовыробі – народнім поднику в Міджілабірцях, де робив аж до одходу до пензії
в роцї 1985.
Малёвав од дїтинства. Як кажда мала дїтина, были то главно образкы з природы,
звірятка, квіткы, стормы. Но ку рядному малёваню ся дістав аж в дорослім віцї, а
інтензівно ся зачав веновати малёваню аж од 1983 року. Найвекшый вплив на нёго
мали україньскы малярї, котрых стрїчав на прогульках по місцях, кады ходив. Доказав їх позоровати цїлы годины, кідь малёвали околишню країну. Сам собі то хотїв
выпробовати із штетцём і фарбами. Купив собі стоян (комбайн – поужывав го аж до
кінця жывота), олїёвы фарбы і штетцї. На самый перед выглядовав мотівы, з котрыма
ся стрїтив у іншых малярїв (країна в змінах почас рока, країна з історічнов архітектуров
і под. або копіровав класічны творы з поштовых карток. Міджі оптантами з Чеськословеньска быв і ґеолоґ Осиф Стегнач, котрый тыж зачінав з малёванём. Скаматратили
ся, їх приятельство і любов ід малёваню перетырвали і по приходї до Міджілаборець.
Першый образ по вернутю ся домів, быв портрет мамы. Кідь увідїв, же ся му дарить,
пустив ся до векшой композіції з назвов Мама меле муку. Образок увідїв учітель
втогдышнёй Народной школы уменя (НШУ) в Міджілабірцях ПаедДр. Михал Бицко і
зачав го тематічно напрямовлёвати. На основі споминів зо свого дїтинства і молодости на жывот на селї взникають розсяглы серії образів зо жывота людей лабірьской
области (Колядници, Углярї, Конярї, Депортація Жыдів), але і самостатны образы
зо жывота на селї в міджівоєннім періодї на тему ремесел і звыків людей лабірьского
краю.
В роцї 1985 у Міджілабірцях быв створеный Клуб приятелїв вытварного уменя
(КПВУ) при Містьскім центрї културы, членами котрого были Михал Бицко, Осиф
Стегнач, Михал Ребей, Станїслав Противняк, Душан Кандрічак, Ладїслав Зубек, ід
котрым ся придав і Михал Сірик. У просторах містной народной школы уменя была про
выставны цїлї вытворена Мала ґалерія, в котрій зачали выставляти і членове КПВУ.
Oд 1985 року зачав Михал Сірик презентовати свою творчость на індівідуалных,
колектівных і поконкурзовых выставках народного вытварного дїятельства під покровительством втогдышнёго Окресного центра освіты (пізнїше Вігорлатьского центра
освіты) у Гуменнім. Зачали приходити першы оцїнїня, проявы інтересу о ёго творчость
з дому і зо заграніча.
В роцї 2000 Михал Сірик здобыв з нагоды свого 75-річного жывотного юбілея
найвысше оцїнїня Народного центра освіты в Братїславі – Медайлу Даньєла Ґабрьєла
Ліхарда за цїложывотну творчость. Умер 15. децембра 2012, похованый є в Міджілабірцях.
Цїлословеньскы выставкы, де М. Сірик взяв участь в рамках поступового
конкурзу непрофесіоналной вытварной творчости: (до року 1994 під назвов
Вытварна Дубніця, пізнїше Вытварный спектрум, до року 1996 у Тренчінї, 1997 –
1998 в Братїславі, в роках 1999 – 2009 у Гуменнім)
1987 – Дубніця над Вагом – честне узнаня (Народжіня чоловіка, На дворї у Бурцина)
1988 – Дубніця над Вагом – 1. цїна (Народжіня дїтины, Лабірьскый ярмарок)
1993 – Tренчін – цїна (цікл Свадьба)

–
–
–
–
–
–
–
–

Участь М. Сірика на авторьскых і колектівных выставках:
1986 – Міджілабірцї, Мала ґалерія при НШУ – членьска выставка КПВУ
1987 – Гуменне, Містьскый центер културы – Днї аґрокултуры
1987 – Міджілабірцї, Мала ґалерія КПВУ – aвторьскый профіл
1988 – Кошіцї, Oбводный културный і сполоченьскый центер – выставка робот членів
КПВУ
1990 – Tополёвка – Дім културы – aвторьскый профіл
1990 – Реґіоналный центер културы – aвторьскый профіл
1994 – Братїслава, Словеньска народна ґалерія – Світовы інсітны умелцї
1997 – Гуменне, Реґіоналный центер културы – Oбразкы з минулости, деревяны сохы
Конштантіна Лукача і мальбы Михала Сірика
1997 – Ясенов – Дім културы – Oбразкы з минулости (супроводна акція Сотацького
фоклорного фестівалу)
1997 – Михалівцї, Земпліньскый центер освіты – aвторьскый профіл
1997 – Mіджілабірцї, МсЦК – aвторьскый профіл
1998 – Mіджілабірцї, Музей модерного уменя Енді Варгола (ММУЕВ) – Інсітне уменя
(Михал Сірик, Катаріна Міравчікова, Павол Шарішскый)
1999 – Чабалівцї, Дім културы – aвторьскый профіл у роднім селї в рамках Лїтнёго
фолклорного свята
2002 – Бреков, Дім културы – колектівна выставка в рамках фолклорного фестівалу
2005 – Свідник, СНМ – Музей україньско-русиньской културы – Михал Сірик: Спомины
(супроводна выставка 51. Свята културы Русинів-Українцїв Словеньска)
2007 – Гуменне, Вігорлатьскый центер освіты – Фолклорны мотівы в сохах Мілана
Боцка і в мальбі Михала Сірика (супроводна акція 3. міджінародной акції Інсіта)
2010 – Mіджілабірцї, ММУЕВ – Михала Сірик і Мірослав Потома
2014 – Снина, каштель – Михала Сірик, Андрій Ґавула, Зузана Капралёва...
Публікованя:
1987 – Станїслав Противняк: Каталоґ ку выставцї членів КПВУ, Maла ґалерія КПВУ
при МсЦК в Міджілабірцях і Окресный центер освіты в Гуменнім
1997 – Mарія Мішкова: Oбразкы з минулости, каталоґ ку выставцї з творчости маляря
Михала Сірика і різбяря Конштантіна Лукача Яцка, Реґіоналный центер освіты
в Гуменнім
1998 – Mарія Мішкова: Iнсітне уменя, каталоґ ку выставцї Михала Сірика, Катаріны
Міравчіковой, Павла Шарішского, MMУЕВ у Міджілабірцых
2003 – Mихал Бицко, Івета Грисенькова, Ян Главінка: Жыдове у творчости інсітного
маляря Михала Сірика, Сполочность Е. Варгола при MMУЕВ у Міджілабірцях
2005 – Ладїслав Пушкар: Михал Сірик – Спомины, каталоґ ку выставцї, СНМ – Mузей
україньско-русиньской културы у Свіднику
Публікованя репродукцій оцїненых робот в каталоґах з цїлословеньскых конкурзных
выставок непрофесіоналной вытварной творчости Вытварне спектрум (в Дубніцї над
Вагом, Тренчінї і в Гуменнім).
Марія МІШКОВА (Скорочено)

• Михал Сірик: Народжіня чоловіка, олій, 1988.
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