
Інформація-звіт  

про II Зустріч Родини, що відбулась в смт. Ясіня, 10-12.08.2012 року 

 

II Зустріч Родини, відбулась за побажаннями більшості членів Роду, які було 

висловлено в жовтні 2011 року, під час святкування Ювілею – 80-річчя Ключевської 

Ганни, тобто менше, ніж через 10 місяців - від I Зустрічі Родини. 

На II Зустріч, яка відбулась в селищі Ясіня, Рахівського району, відповідно до 

даних реєстрації, прибули 85 родичів, практично, з усіх куточків Закарпаття, з 

Вінницької та Рівненської областей України, з Російської Федерації, Чеської 

Республіки та з Естонської Республіки.  

На протязі 3-х днів Зустрічі, практично вдалось здійснити все те, що було 

передбачено Програмою підготовки та проведення II Зустрічі Роду.  

Так, організаторами була проведена реєстрація присутніх на Зустрічі та 

доповнено дані, для внесення до Дерева Роду.  

Майже всі, присутні на Зустрічі члени Роду, прийняли участь в акції «Наша 

Родина за чисту Тису», по прибиранню русла місцевої ріки.  

По суті, кульмінацією Зустрічі стало, відвідання місця проживання прабатьків 

(Туцканюків) Роду в присілку Лопушанка та відкриття, членами Роду - Пам’ятної 

дошки. Цікавою та слушною стала пропозиція, яку підтримали присутні на Зустрічі 

члени Роду, про зведення на місці проживання прабатьків – родинної Каплички.  

Незважаючи на непогоду, вдався й останній день Зустрічі – участь членів Роду в 

богослужінні, в Покровській церкві та відвідання місцевого цвинтаря, з покладанням 

квітів та вінків до могил прабатьків.  

За три дні Зустрічі, силами членів Роду було зроблено кілька сотень фотографій 

та знято десятки відеоматеріалів, які ще потребують свого впорядкування. Практично, 

кожному бажаючому члену Роду було виготовлено та передано, в електронному виді, 

на CD-носію, майже усі відзняті на Зустрічі Роду матеріали (фотографії та відео).    

Позитивно, що на Зустрічі працював, запрошений мною кореспондент обласної 

газети «Новини Закарпаття», стаття якого вийшла друком 8 вересня 2012 року 

(№№101-102, http://www.nz.uz.ua/node/372). Крім того, мною на трьох радіостанціях (в 

тому числі «Наше радіо»), було замовлено пісні, в честь Зустрічі Роду. 

Про II Зустріч Роду були поінформовано й місцеву владу, Голова селищної Ради 

(пан Зелінський), якої відвідав зібрання Родини, привітав його учасників та доповів 

про вивезення, зібраного Родино сміття. 

Крім того, станом на 12 вересня 2012 року, інформацію про наш Рід та про II 

Зустріч Роду, розміщено на ряді web-сайтах в Інтернеті, зокрема: 

- в «Однокласниках»: http://www.odnoklassniki.ru/group/54042041384973; 

- «В контакті»: http://vk.com/nash_rid; 

- в Facebook: (http://www.facebook.com/NasVelikijRid).     

 

За підготовку організації та проведення II Зустріч Роду 10-12.8.2012 р., у такий 

спосіб - наша подяка адресована всім тим, хто доклав зусиль для того, щоб таке свято 

відбулось взагалі! Особливо вдячний: 

- Дячуку Василю Васильовичу – члену Роду, за хорошу ідею по формуванню 

Родинного Дерева та корисні поради щодо організації II Зустріч Роду; 

- Киштулинець (Тирпак) Уляні Михайлівні – члену Роду, за організацію 

автоперевезення членів Роду з Ужгороду до Ясіня та назад; 
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- Зелінській Досі Іванівні - співвласниці готельного комплексу «Скіфське 

полювання» (смт Ясіня), за безкоштовне надання в користування приміщень для 

реєстрації, приготуванні їжі, організації харчування та проведення засідань Роду; 

- Дячуку Тарасу Івановичу – співвласнику ТОВ «Будмайстер» (смт Ясіня), за 

безкоштовне надання власних, готельних номерів для проживання членів Роду;  

- Бронтерюк (Демедюк) Наталії Миколаївні – члену Роду, за організацію 

проведення II Зустрічі Роду в смт Ясіня: замовлення та оплату проживання для 

приїжджих членів Роду, оплату харчування в готелі «Скіфське полювання» та за 

гостинність (в день від’їзду членів Роду); 

- Зелінському Едуарду Франтішковичу – Голові Ясінянської селищної Ради, 

за сприяння в організації акції: «Наша Родина за чисту Тису»; 

- Гутелюку Степану Васильовичу та його Родині – членам Роду з присілку 

Лопушанка, за організацію та щиру гостинність в ході відвідання прадідівського 

обійстя й відкриття Пам’ятної дошки, а також за попередню згоду, із можливістю 

звести сімейну капличку, на земельній ділянці проживання родини Гутелюків.  

Крім того, подяку заслуговують багато тих, які: інформували членів Роду про 

Зустріч, займалися реєстрацією прибулих на Зустріч, розселяли та приймали у себе 

вдома, приїжджих членів Роду, долучились до свята, принесеними харчами «від хати» 

та гостинцями, займались транспортними питаннями тощо. При цьому, вклад кожного 

члена Роду (крім оплати за автоперевезення за маршрутом: Ужгород-Тересва-Ясіня-

В.Бичків-Тересва-Ужгород та за харчування в ресторані готелю Скіфське полювання) 

– важко оцінити, як і перерахувати усіх активних та небайдужих, членів Роду, щоб не 

скривдити інших! Так чи інакше, в ході Зустрічі Роду, найкращих членів Роду було 

відмічено та нагороджено скромними призами-подарунками...  

  

Натомість, підводячи підсумки II Зустріч Роду не можна оминути: помилок, 

недопрацювань та прорахунків.  

До жалю, багатьох членів Роду, через відсутність контактних даних, так і не 

вдалось повідомити про Зустріч. І хоч час Зустрічі (серпень місяць), видавався, як 

найбільш оптимальний, багато хто по різним причинам, так і не зміг прийняти участь у 

цьому родинному святі. Прикро й те, що багато хто з потенційних бажаючих, в 

останній момент, не дивлячись на безкоштовні: проїзд, наприклад, з Ужгороду, 

проживання та харчування, все ж не знайшли можливості прибути на Зустріч. Важко 

зрозуміти й тих родичів із Ясіня та присілків, які, фактично, проігнорували родинне 

зібрання... у себе «під носом»!  

Загалом, апатія та пасивність, а також - небажання допомогти в організації цієї 

Зустрічі – була головною причиною слабкої організації, яка трималась, на ініціативі та 

конкретних зусиллях, буквально, кількох членів Роду. Найгірше ж тоді, коли з боку 

того чи іншого члена Роду - обіцяне недотримується. Буде зайвим називати конкретні 

випадки, але, практично, усі пункти Програми можна було виконати краще: і розіслати 

(роздати) повідомлення про Зустріч, і організувати живу гуцульську музику (або бодай 

гармошку), і організувати на Зустріч більше представників засобів масової інформації, 

і організувати дискотеку (караоке тощо)...      

Якщо ж, подібного роду Зустріч робити без Програми чи, бодай, «плану дій», то 

таке зібрання перетвориться на балаган, головна «мета» якого буде зведена до - 

вдосталь попити та смачно попоїсти, попередньо зібравши з учасників такого хуралу, 

кошти «на гостину». Не переконаний, що для цього треба їхати за тисячі кілометрів, як 

це зробили, приїхавши на Зустріч Родини, наші родичі, наприклад, з Естонії...   



Зате, усіх нас порадували родичі з В.Бичкова – представники гілки, з великою 

ймовірністю - Туцканюка Андрія Михайловича, які активно відгукнулись на наше 

запрошення, практично в останній момент та масово прийшли розділити з нами 

родинне свято Туцканюків, Дячуків, Ключівських та багатьох інших родин.  

Найбільше ж упущення Зустрічі Роду, вважаю – відсутність практичних рішень 

по організації та діяльності нашого Роду в майбутньому. Мова йде про неприйняття 

нами ряду положень: про Раду Старійшин Роду, про Секретаріат Роду, про Виконком 

Роду, про Фонд Роду та його Опікунську Раду. Формально – нічого страшного, все 

можна надолужити. Але фактично ми не маємо органів, а отже відповідальних, а отже 

– реальної роботи! Адже актуальними залишаються питання: пошуку ще невідомих 

родичів та відомостей про них, спорудження родинної каплички, створення родинного 

web-сайту, підготовка матеріалів та видання Родинної Книги тощо. 

Не вдалось, також дійти якоїсь думки, відносно потреби в атрибутах Роду (гербі, 

прапорі, гімні) та Родинної Грамоти, що пропонувалось на II Зустріч Роду. 

Відсутня ясність і в питанні зведення родинної каплички та не зрозуміло: хто і як 

зрозумів ідею її будівництва... 

 

Так чи інакше, думаю, що багато з наданих нам: часом і Богом – можливостей II-

ї Зустрічі Роду, ми не використали в повній мірі. Адже, таку Зустріч, принаймні з усіма 

її учасниками – навряд чи вдасться ще раз повторити! Разом з тим, вважаю, що така 

масштабна Зустріч, як у серпні 2012 року, має право на недоліки та упущення. А ті, всі 

позитивні емоції та враження, які отримав, по-суті, кожен присутній на Зустрічі, є та 

ще довго будуть – неперевершеними, незабутніми та дорогими, кожному члену Роду!        

 

Натомість, повідомляю, що станом на вересень 2012 року, в Родинному дереві – 

304 члени Роду, останній з яких, ужгородець – Туцканюк Антон Андрійович (гілка 

Туцканюка Миколи Юрійовича та Руднянської Маргарити Юріївної) - народився 

31.8.2012 року!    

 

Інформацію-звіт підготував 

Ключівський Ю.В. 

+380-954545540 (UA) 

+420-602261140 (CZ) 

Прага, вересень 2012 

 

P.S. 

1. Питання виготовлення відеофільму про II Зустріч Роду, залишаю за собою. 

2. Прошу надсилати пропозиції про втілення в життя ідею побудови родинної 

каплички. Власне бачення та інформацію про такий захід, розішлю - пізніше.  

3. Фотографії по II Зустріч Роду, на електронних носіях можна отримати, 

безпосередньо від членів Роду:  

а) в Ужгороді - у Киштулинець (Тирпак) Уляни Михайлівни (+380-508032922); 

б) в Мукачеві - у Дячука Василя Васильовича (+380-502354429); 

в) в Ясінях – у Козуряк Наталії Юріївни (+380-974772306).  

4. Екземпляри «Новин Закарпаття», зі статтею, що вийшла друком 8 вересня 

2012 року (№№101-102, http://www.nz.uz.ua/node/372), мною надіслано до Естонії.   

5. Пропозиції про наступну Зустріч Роду (дата проведення, тема Зустрічі, 

Програма тощо), прошу надсилати (знову!) на мою адресу: ucias@ukr.net...     
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