
Новорічне та Різдвяне звернення до членів нашого Роду 
 

Шановна родино, близькі та рідні, друзі нашого Роду! Із задоволенням, звертаюсь з 

привітанням Нового Року та Різдвом Христовим, до кожного з Вас: і старого, і малого, і 

близького й далекого потомка нашого Великого Роду! 

Ось і завершується ще один, 2013 рік, в якому ми, члени великого Роду Туцканюків, 

Дячуків, Ключівських та багатьох інших родин, продовжили спілкування для чого, в рамках 

Нашого Роду - здійснили кілька цікавих масових заходів.  

Найяскравішою ж подією року, який іде в історію – була I-а Експедиція Роду, яка мала 

на меті сходження на найвищі карпатські вершини, якими багата прабатьківська Рахівщина. І 

не дивлячись на відмову, в наданні Нашій Родині клаптика землі, під будівництво Родинної 

Каплички, що мало бути основним предметом I-ї Експедиції – остання успішно відбулась! 

Десятки молодих членів Родини, знайшли час і можливість та гідно представили своїх 

прабатьків й підкорили: Говерлу, Петрос та Близниці. За результатами I-ї Експедиції, її 

учасникам присвоєно звання «Турист Родини», нагородження яких відбудеться невдовзі... 

Загалом, за 2013 рік, в основному силами громадської організації «Наш Рід», було 

прийнято ряд рішень та здійснено заходи в рамках усієї Родини, про які було інформовано 

членів Нашого Роду. Зокрема, до 6-ти членної Ради Старійшин, було долучено, в якості 

Почесного члена - Дячука Василя Васильовича (старшого). Крім того, Флорю Еліну 

Олександрівну, що проживає в м. Тарту, Естонської Республіки, призначено заступницею 

Голови Виконавчої Ради ГО «Наш Рід», з повноваженнями організації та фіксуванням 

персонального членства у громадській організації. Натомість, Пехньо Світлану Петрівну, яка 

проживає в м. Ужгороді, призначено керівником-координатором Пошукової групи ГО «Наш 

Рід» та членом Секретаріату ГО «Наш Рід». Завдання останніх – організація поточної роботи 

нашого Роду, продовження пошукової діяльності тощо.  

Доцільним, у 2013 році - стало призначення Скарбника Роду, яким є Демедюк Богдан 

Миколайович, що проживає в смт Ясіня, Рахівського району. Отримано й перші суми коштів, 

які поступають, в якості внесків бажаючими членами Роду - до фінансової скарбниці Фонду 

Роду. Станом на середину грудня 2013 року, активними членами нашого Роду було зібрано – 

3 860 (три тисячі вісімсот шістдесят) гривень. Вказані кошти, будуть, наприклад, використані 

для фінансування виготовлення Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-2015 роки.  

Позитивні відгуки про масові заходи Роду та їх корисність, надихнули ГО «Наш Рід» 

до прийняття рішення про організацію II-ї Експедиції Нашого Роду, відповідно до якої, 

місцем її проведення - визначено країни Європейського Союзу, а саме: Австрійську 

Республіку, Польську Республіку, Словацьку Республіку, Чеську Республіку, Угорщину та 

Федеративну Республіку Німеччини, з терміном Експедиції  - в 10 місяців (з 15 вересня 2013 

року по 14 липня 2014 року). Очевидно, що відвідини країн ЄС (в рамках Експедиції), 

спілкування та обмін думками між членами великої Родини - суттєво збагатить, практично, 

кожного члена нашого Роду.   

Ще одним позитивом для Нашої Родини, у листопаді цього року, стало завершення 

легалізації громадської організації «Наш Рід», шляхом повідомлення, що дозволило внести 

громадську організацію Нашого Роду - «Наш Рід», до Єдиного Держреєстру громадських 

об’єднань України (Наказ № 135/9, від 27.11.2013). Легалізацію здійснено - реєстраційною 

службою Рахівського районного управління юстиції, Закарпатської області. Це дозволить нам 

усім не тільки діяти у правовому полі, але й користуватись правами легалізованої, власної 

громадської організації, членами якої, станом на грудень 2013 року стали 31 член Роду.  

Надзвичайно важливим, для членів Нашого Роду є реалізація ідеї – виготовлення 

Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-2015 роки, макет якого та заявку (до видавництва 

«Патент») було подано у листопаді цього року. Відрадно, що до Календаря, включено 

світлини з усіх Зустрічей (2011, 2012 років) та Експедиції (2013 року) Роду. До цього, по-суті, 

першого, родинного видання - включено усі наявні фотографії членів Роду та членів їх сімей, 

в тому числі й тих, які ні разу не прийняли участі у заходах Нашого Роду. Є надія, що 



Родинний Календар, який буде розповсюджуватись у січні-березні 2014 року, стане першим, 

знаковим виданням для усієї Родини, члени якої надовго збережуть його для своїх потомків. 

Позитивним, у 2013 році, є факт завершення формування переліку тих членів Нашого 

Роду, які не користуються електронними засобами зв’язку (зокрема Інтернетом), з метою 

інформувати їх про діяльність Роду та започатковано розсилку Повідомлень, шляхом 

поштових відправлень до таких. Крім того, здійснено: відбір, підготовку та редагування 

матеріалів до видання під рубрикою: Бібліотека громадської організації «Наш Рід», які також 

- будуть періодично розсилатись членам Нашого Роду. 

Відрадно й те, що у 2013 році, у Збірці наукових праць, краєзнавчих розвідок, 

рефератів і публіцистичних матеріалів за результатами I наукової конференції «Ясіня – 

столиця Гуцульської республіки... і не тільки», яка вийшла у видавництві «Сполом» (м. 

Львів), під назвою: «Ясіня у гомоні століть» (ISBN 978-966-665-864-0), було опубліковано й 

мою статтю: «Держава починається з Родини», в якій описано події II-ї Зустрічі Нашого Роду 

(серпень 2012 року). Цей та інші матеріали членів Нашого Роду та про Наш Рід, буде 

запропоновано до власного видання/книжки Нашого Роду, про яке вже ведуться розмови з 

бажаючими долучитись до цього проекту - членами Нашої Родини! Переконаний, що при 

реалізація цієї ідеї - вийде насправді прекрасне, бібліографічно-історичне, родинне видання!  

На протязі 2013 року, не стояла на місці й пошукова робота серед членів Нашого Роду, 

особливо в частині поповнення даних до Родинного Дерева. Так, станом на грудень 2013 

року, в Родинному дереві – 312 членів Роду! Приємно констатувати й те, що у січні цього 

року Рада Старійшин Роду поповнилась ще одним, своїм членом, 80-ти літньою - Стеблюк 

(Туцканюк) Оленою Василівною. А вже у березні 2014 року матимемо Ювіляра – Туцканюка 

Миколу Івановича, якому виповнюється 90 років! 

Отже час – невпинно біжить вперед. Уже не за горами - Новий 2014 Рік! Для багатьох 

із нас: рік нових сподівань, надій та звершень. Такі надії – особливо важливі, для кожного із 

нас, через непросту ситуацію, яка сьогодні має місце в нашій Державі. Натомість, вважаю, що 

нікому із членів Роду, чи Нашій Родині, взагалі - не личить залишатись байдужим до 

реального світу, який нас оточує. Ми усі потребуємо добрих справ, активної життєвої позиції 

кожного, бо без цього – немає Родини, немає, накінець - Батьківщини. Тому прикро, коли 

окремі члени Роду, відмахуючись від багатьох заходів її організаторів, зациклюються на 

одному: «що я з цього буду мати»? При цьому, це здебільшого, самодостатні, молоді родичі. 

Чи не звідси такий парадокс, коли багато із нас, маючи все – не мають нічого: ні друзів, ні 

підтримки, ні співчуття. Адже, потреба в самореалізації, для цивілізованої людини, ознака 

далеко не статків чи економічного положення в суспільстві. Тому й прикро, коли окремі 

члени Нашого Роду, ігноруючи зусилля й активність решти та попри награну «сучасність», 

залишаються консервативними й бояться всього нового, тільки через те, що відоме зло їм 

ближче і зрозуміліше, ніж незнане і підозріле добро, яке, наприклад «за так», роблять окремі 

члени Роду. Однак, це інша розмова про, фактично, свободу, яка означає - відповідальність! 

Милі родичі, близькі та рідні, друзі нашого Роду! У цей, новорічний час, коли ми усі 

станемо на рік старшими та мудрішими, хочу побажати кожному з Вас, членам Ваших Родин, 

а також Вашим рідним, близьким, знайомим, сусідам: міцного здоров’я, сімейних гараздів та 

родинного щастя! Нехай усі мрії, кожного з нас – здійсняться: якнайшвидше та найповніше...  

Бажаю нам усім, гарних новорічних свят та Різдва Христового. Нехай, у ці дні нас не 

покидає відчуття Великої Родини та тих справ, які нас зблизять, помирять, заспокоять... 

Мир Вашим домівкам та спокій у кожну сім’ю. Нехай згадка про традиції Святого 

вечора наших прабатьків, наповнить наші серця гордістю за тих, які дали нам життя, любов 

до своєї батьківщини та вірність нашому Великому Роду...      

Хай буде Боже Благословення із кожним з нас, на протязі усього 2014 року... 

  

З повагою до кожного з Вас,  

Юрій Ключівський – Голова громадської організації «Наш Рід»       

Прага-Ужгород, грудень 2013 року 


