
Нашому дорогому Івану Васильовичу - 90 ! 

 

 3 серпня 2014 року святкує своє славне 90-річчя Іван Васильович Дячук 

з смт. Ясіня, член Ради Старійшин громадської організації «Наш Рід».  

 Народився поважний ювіляр 1924 року в селищі Ясіня, тодішнього 

Підкарпатського краю, Чехословацької Республіки, в родині багатодітних 

сімей: Туцканюків та Дячків. Батько іменинника Василь Іванович – учасник 

першої світової війни, помер у поважному віці на 91 році. Мати народила 6 

дітей, але несподівано в 1942 році померла. 

 Іван Васильович після закінчення гімназії працював на залізничному 

вокзалі в смт. Ясіня - начальником. Досконало володів чеською, угорською, 

німецькою мовами. Не міг спокійно сидіти вдома, коли окупанти топтали 

його рідну землю. У 1944році 20-річним юнаком пішов добровольцем на 

війну. Брав участь в боях за визволення Польщі, Праги, Німеччини. Згадує 

Іван Васильович, як зимою форсували річку Вісла (Польща), де було взято в 

полон німецького офіцера з документами, він був за перекладача. Далі доля 

закинула в Сибір, в Японію, на Кавказ. Неодноразово рятувало знання 

декілька мов. Був декілька раз поранений, що відчувається і зараз.  

 За мужність і героїзм його було нагороджено 17 бойовими нагородами, 

за визволення Німеччини, Праги, Польщі, медалі від Жукова, Рокосовського 

тощо.  

 Після демобілізації, тільки в 1947 році повернувся у рідне селище. 

Закінчив торговельний інститут. Працював бухгалтером в СІЛЬПО, пізніше і 

до виходу на пенсію товарознавцем в ВРП (відділ робітничого постачання).  

 З дружиною Магдалиною (померла в 1976 році) виховали дочку 

Ельвіру. З другою дружиною Анною виховали сина Тараса та дочку Оксану. 

Не нарадується 6 внукам та 2 правнукам.  

 Саме тому, привітати ювіляра, у цей славний день, для нас, членів 

більш як 316-членної Родини, що проживають від Братська та Шпіцбергена 

до Естонії, Чехії, Угорщини, Ізраїлю - велика честь. 

 Складно описати все, що пов’язано з Іваном Васильовичем - 

прекрасною і чуйною людиною, адже діяльність поважних і шанованих 

людей неможливо заключити в рамках, про таких людей варто писати і слід 

розповідати, бо їх життєвий досвід обов’язково знадобиться майбутнім 

поколінням. 

 Бажаємо, щоб щирі слова вітання з побажанням доброго здоров’я, 

прекрасного настрою та гарного довголіття дісталися ювіляру і збулися йому 

сповна. 

                                                                                

 

Галина Приймак, 

секретар громадської організації «Наш Рід» 


