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 Ми не могли не звернути увагу на статтю, яку за власною ініціативою, ще в 

серпні 2012 року, підготувала - Приймак Галина Василівна, директор центральної 

Рахівської районної бібліотеки та активний член Нашого Роду – секретар нашої 
громадської організації «Наш Рід».  

 Важливо, з якою точністю та любов’ю передала автор переживання тих, 3-х 

днів - велелюдної II Зустрічі Родини, яка відбулась в Ясінях, ще у серпні 2012 року. З 

тих пір, звичайно зроблено чимало: як і Родиною, так і її ГО «Наш Рід». Але тоді – 

це були лише перші контакти та враження від них, а також, невеличкі  здобутки 

Роду, про які пише автор!        

Читайте, завидуйте, вчіться, пригадуйте...   

 

Голова громадської організації «Наш Рід», 

випускник історичного факультету УжДУ - Ю. Ключівський 

 

ТІЛЬКИ РОДИНА, ЯК ЗІРКА ЄДИНА,  

НАШ ПОРЯТУНОК, НАДІЙНИЙ ПРИЧАЛ 
 

 
 

Шановній уродженці Ясіня Ганні Ключівській, нині пенсіонерці, яка 

проживає у Чехії, нещодавно виповнилось вісімдесят років. З цієї нагоди, її 

колишній односелець, доктор медичних наук Василь Дячук привітав ювілярку 

й подарував відтворене ним генеалогічне дерево, до якого належить рід 

Туцканюків (звідти походить й сама іменинниця).  
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Після цього, син пані Ганни Юрій поставив за мету об’єднати членів 

великої родини, зібрав архівний матеріал понад сторічної давності про 323 осіб 

до восьмого покоління й став ініціатором-організатором зустрічі, яка відбулась 

нещодавно у готелі «Скіфське полювання» і тривала три доби. Відгукнулися та 

приїхали до рідного гнізда цілими сім’ями (понад 60 чол.) представники роду з 

Естонії, Чехії, Полтавщини, Ужгорода, Вінниці, Тячево, Тересви, Великого 

Бичкова.       

 

Оскільки у всіх заболіла душа за довкілля, то всі члени родини спочатку 

очистили від сміття береги річки Чорна Тиса, і тільки потім приїхали до присілка 

Лопушанка, де відбулося відкриття Пам’ятної дошки на місці проживання родини 

Туцканюків. Символічно, що пам’ятний знак прикріпили до яблуні, яка пам’ятає 

наших далеких  предків.   

Незабутньою миттю для кожного стало фотографування. Опісля повернулися  

до Ясіня і продовжили спілкування, заповнили анкети та дописали нові дані до 

«Книги спогадів і побажань». Створили постійний орган ради старійшин роду, до 

якого увійшли, зокрема, Микола Туцканюк, Ганна Ключівська та інші поважні 

родичі, а також виконавчий комітет. Вирішили продовжити роботу з пошуку даних і 
видати книгу, а також звести капличку. 

Насамкінець відбулася презентація родинного дерева – представників 

медицини, освіти, культури, торгівлі , науковців та інших професій, котрі з гідністю 

пронесли і проносять крізь роки добре ім’я родини. Ми побували на Богослужінні у 

Покровській церкві та поклали квіти на могили родичів на цвинтарі. 

Важко передати словами те, що всі відчували у дні зустрічі. Не обійшлося без 

сліз радості. Впевнена, що наші нащадки впишуть нові змістовні сторінки до родової 

книги. Адже хоча доля й розкидає земляків за межі краю і держави, проте існує 

велика сила, яка здатна всіх об’єднати, – родина. Вона щоразу вселяє віру, що ми – 

справжні господарі своєї землі, здатні зберегти власну країну. 

Дякуємо за підтримку наших добрих намірів голові селищної ради Едуарду 

Зелінському.  
 

 

Стаття була опублікована в місцевій, районній 

газеті «Зоря Рахівщини» (№ 67-68, від 24 серпня 

2012 року), під цією ж назвою (фото автора).  

 

 

Галина ПРИЙМАК, 

учасниця зустрічі  

 
Підготовлено:  

Пошуковою групою ГО «Наш Рід», керівник – Ключевський Р.М..  


