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                        Леся Вознюк

М а р к а *

Поїздами, літаками 
мандрувала я світами, 

хоч брала квиточок 
на конверт в куточок.



Роман Басик

Чарівний лист
Я листа отримав нині...
У конверті: гори сині,
Слон, машина, замок, вежа...
А іще сім’я ведмежа.
І лишень мені відомо,
Як вмістилось все це в ньому.
Пояснити диво просто:
то мій друг, що зветься Ростик,
Марки надіслав поштові,
Унікальні і чудові!
Їх у свій альбом я вклею –
до колекції моєї...
www.angelyatko.com.ua

Іван Нехода 

Листоноша
Що за вершник* вранці при дні
Під дворами їздить на коні?
В нього сумка шкіряна при боці,
Ґудзики блискучі, аж кричать.
Чом він їздить, вершник, і чому
Всі-усі радіють так йому?
Це тому, що в нього вість* хороша,
Це тому, що вершник – листоноша!

Їздить вершник, 
возить день при дні
І прості листи, 
і заказні*...
В кожній хаті він 
бажаний гість,
Бо приносить всім 
хорошу вість.
www.angelyatko.com.ua

Вазген Талян

Пісня листоноші 
У гожі* дні, в дощі й пороші* 
Я приходжу, листоноша. 
Можу все вам принести — 
І газети, і листи. 
 
Я ношу у сумці свято — 
добрі вісті-ластів’ята*. 
Вісті радісні й сумні — 
Все довірено мені. 
 
З дальніх далей Батьківщини 
Через мене вам прилине* 
Слово щире і одверте* 
В бандеролях*, у конвертах. 
 
Я ношу вам сміх та пісню, 
На додаток — марки різні, 
Ніби райдуга*, квітчасті. 
дорогі, як мир і щастя. 
 
В гожі дні, в дощі й пороші 
Скрізь я жданий, листоноша, 
Сам щасливий, як приношу 
Вам додому вість хорошу. 
www.angelyatko.com.ua
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НародНа казка

один чоловік повіз до млина моло-
ти жито. Їде полем, коли ж стоять 
млини. то й води тут не видно ні-

якої, а млини стоять. «Що за чорт?» – 
думає собі.

Аж ось вискакують із цих млинів мі-
рошники*... А то не мірошники, а рога-
ті. Кожен до себе тягне:

– Їдь до мене! Їдь до мене!
– Чорт із вами! – каже чоловік та ско-

ріш і повернув, до котрого було ближ-
че.

– Ну, чоловіче, – кажуть йому, – ми з 
тебе платні не візьмемо, тільки візьми 
за пояс оці саківки та одвези оцього 
листа у Красилівку до М...

– добре, – каже чоловік, радий, бо до 
Красилівки було недалеко.

дали йому й коня. Не встиг сісти, ди-
виться – вже в Красилівці.

Віддав листа М..., а М..., як прочитав, 
то так йому й насипав повні саківки 
червінців*.

– Вези ж, – каже, – ці гроші туди, звід-
ки привіз листа.

І знову, тільки що сів чоловік на коня, 
уже й коло млинів.

– Е, та тут же, мабуть, нечиста сила 
замішалася! – сказав він про себе.

Привозить гроші і віддає мірошни-
кам.

– Візьми їх собі, добрий чоловіче, – 
кажуть рогаті.

– Не хочу, – каже той чоловік.
– Візьми, дурню, бо пожалкуєш.
– Не хочу, та й годі.
Забрав своє борошно та й поїхав. Аж 

ось на дорозі наганяють його знову ті 
мірошники.

– та візьми гроші, земляче, а то будеш 
після шкодувати.

– Не треба мені ваших грошей, люди 
добрі!

І таки не взяв він тих грошей.
От як приїхав додому, то й розказує 

жінці. Жінка так напустилася на нього, 
трохи не била.

– та як же було мені брати, коли я бо-
явся, щоб опісля, нагнавши, і самого не 
задушили?

– дурень ти! – каже йому жінка. – 
Хто став би тебе душити, давши тобі 
грошей?

Подумав-подумав той чоловік: «По-
перше – жінка лає, а по-друге – грошей 
жаль».

– Поїду, – каже, – що буде, то буде! –  
І поїхав.

Приїхав на те саме місце – хоч би слід 
який, що були млини.

Чорти-мiрошники
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Слово «пошта» має латинське коріння. Спо-
чатку воно означало станцію для обміну 
коней або кур’єрів. 

у Стародавній Греції, де було багато міст-дер-жав, 
не було організованої поштової системи. Повідо-
млення передавали кур’єри. Найвідомішим з них 
був Філіппід, який передав звістку в афіни про пе-
ремогу в битві неподалік міста Марафона. Він про-
біг 42 км 195 м і помер від виснаження. Це був пер-
ший марафонський біг в історії. Нині на його пам’ять 
організовують забіги саме на дистанцію 42 км 195 м. 
Філіппід передав тільки усне послання.

Історія української пошти починається від по-
шти в речі Посполитій і Московському царстві.

у речі Посполитій існувала реґулярна італій-
ська поштова лінія. Поштові перевезення у Льво-
ві започаткував у XVII ст. Доменіко Монтелупі.  
а міщанин роберто Бандінеллі мав право пере-
возити королівську кореспонденцію до Італії та 

інших міст. Згодом підписав договір з маґістратом 
Львова про організацію пошти й перевезення ко-
респонденції до інших міст. Вартість залежала від 
ваги листа і відстані. На пошті набрали 17 кур’єрів, 
які склали присягу, що будуть доставляти лише 
надану кореспонденцію неушкодженою у визна-
чений час, за визначеною таксою під загрозою 
штрафу або ув’язнення. кур’єри відправлялися 
щосуботи, але при нагальній потребі могли ви-
слати кур’єра окремо.

у києві пошта виникла 1669 р., коли гетьман Лі-
вобережної україни Дем’ян Многогрішний підпи-
сав з московським урядом угоду – «Глухівські до-
говірні статті». одна зі статей угоди передбачала 
«влаштовувати в малоросійських містах пошту за 
московським зразком». Через п’ять років почали 
приймати листи від населення. але перша пошта 
не мала успіху і наприкінці XVII ст. зовсім занепа-
ла. катерина І відновила 1725 р. поштові послуги 
в києві. Після поштової реформи 1830 р. київська 
пошта мала вже 23-х службовців. Перше міське 
поштове відділення відкрилося 1 червня 1840 р. 
в Печерській частині міста. Поштові послуги по-
чали викликати дедалі більше зацікавлення, а в 
києві з’являлося щораз більше поштових скри-
ньок.

Сучасна українська пошта – «укрпошта» – має 
понад 14 тисяч поштових відділень по всій тери-
торії країни, з них понад 10 тисяч – у сільській міс-
цевості. Працює тут понад 98 тисяч осіб. Понад  
41 тисяча листоношів приносить пошту до 5 млн. 
абонентських поштових скриньок. (ак-б)

Пошта
Слово «пошта» має два значення. Перше 

– це поштове відділення, тобто місце, куди 
заносимо і відправляємо листи та посилки. 
Друге – саме ці листи й посилки, тобто ко-
респонденція, яку отримуємо й висилаємо.

Часом ідемо на пошту, а часом на поштамт 
– центральну, найважливішу пошту в місті.

Посилка
Якщо хочеш вислати більший 

предмет, можеш його запакувати  
в картонну коробку, тобто зробити 
з нього посилку, і так занести на по-
шту. Тут дадуть тобі підтвердження 
прийняття, а адресат отримає по-
силку під розписку. 

Поштова картка 
Це відкритий лист (листівка) для короткого письмового по-

відомлення. З одного боку знаходиться будь-яке зображення 
– це може бути малюнок, ландшафт* або картинка (наприклад 
з ялинкою, якщо це листівка, на якій хочемо переслати різдвяні 
вітання). Зворотна частина картки призначена для написання 
повідомлення й адреси отримувача* та відправника*, а також 
для наклеювання поштової марки. Часом марка друкується на 
листівці.

◄ Листівка, надіслана з Фінляндії в Україну 1907 р., wikipedia.org
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Лист
В офіційній поштовій термінології лист – це по-

штове відправлення з вкладенням письмового 
повідомлення або документа. Простіше це аркуш 
із записом або інший лист, який вкладаємо до 
конверта і відправляємо за допомогою пошти. 

Лист може бути простий*, тоді листоноша його 
просто вкидає до поштової скриньки. Може бути 
також рекомендований*. Тоді відправник отри-
мує на пошті документ, що підтверджує висилку 
листа, а адресату вручається його під розписку. 

Якщо хочете відправити щось цінне, варто 
користуватися листом з оцінкою вартості вкла-
дення* (оголошеною цінністю). В такому випадку 
визначаєте вартість листа, а якщо він загине в до-
розі, пошта поверне гроші.

Можете також відправити листа «з повідомлен-
ням про вручення»*. Пошта повідомить вас, коли 
й кому (адресатові або його представнику) вру-
чено ваше відправлення.

у Польщі існує також пріоритетний лист, який 
трошки дорожчий, ніж простий, але пошта до-
ручає його швидше. Ця послуга важлива, якщо 
хочете вислати листа за кордон, оскільки пріори-
тетні відправлення мандрують літаками. (ак-б)

▲ так адресують лист у Польщі...

▲ ...а так в Україні

Поштовий голуб
Перш ніж люди створили швидші способи 

передачі інформації, вони користувалися по-
штовими голубами. Маршрут, який люди про-
ходили протягом місяця, голуб міг пролетіти за 
два дні. Проте не кожен голуб відповідав цьому 
завданню – мусив бути спеціальний вид птаха, 
який вміє повернутися до голуб’ятника з вели-
ких відстаней*. 

Перші поштові голуби з’явилися, найбільш 
імовірно, 5 тис. років до нашої ери у Фінікії*. 
Ними послуговувалися для передачі повідо-
млень про військові експедиції, бізнес-справи, 
олімпійські ігри та про багато інших важливих 
справ. у стародавніх Греції та Єгипті, а потім  
у римі в перші століття до нашої ери голубами 
користувалися для передачі різних дрібних 
предметів.

у нашу пору голуби доставляли пошту під час 
Першої світової війни та під час інших воєнних 
конфліктів. Щоб зупинити поштових голубів, су-
противник користався соколами. китайці, щоб 
відлякати ворожих соколів, прив’язували до 
своїх голубів дзвінки.

Засновник відомого аґентства новин Пол 
ройтер заклав свою фірму в німецькому місті 
аахені. Він передавав повідомлення між Брюс-
селем і аахеном, використовуючи придатність 
для цього поштових голубів. Це була ланка, якої 
не вистачало, щоб з’єднати Берлін і Париж. По-
штові голуби були швидшими від поштових по-
тягів – це давало ройтеру швидший доступ до 
новин з Паризької фондової біржі.

Сьогодні поштові голуби носять листи тільки 
в рамках заходів, які організують заводчики* 
голубів. (ак-б)

▲ Малі поштові голуби, фото Ciell, wikipedia.org
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Свято дітей – велика радість та усмішка на 
устах і тепло в очах. Діти достойно приві-
тали Святого Миколая. кожна дитина – у 

вишиваній сорочці, глибокою поезією і піснею 
про рідне, своє, батьківське 
закликала чинити добро, на-
слідуючи Святого Миколая в 
родині та у спільнотах, з ві-
рою і любов’ю у серці й душі.

Вечір коляд – свято всіх 
нас, бо любимо колядки 
і любимо бути з друзями. 
Молодь велично почала 
програму  зустрічі. Настрій 

налаштувало прочитане Боже Слово і запалені 
юними хлопцями свічі – це всіх нас зворушило  
і допомогло достойно й молитовно пережити цей 
час. коли присутні ділилися просфорою, зі сцени 
лунала поезія, колядка і щедрівка у виконані най-
молодших.

Вдячність, яка відчувалася в очах і на лицях зі-
браних парафіян та гостей, була найбільшою на-
городою для організаторів.

Свято дітей і вечір коляд стали доказом для 
мене і всіх учасників – як любо і мило, коли брат-
тя гуртуються у вірі!

Анатолія Маґура
Знімки томаша Маєвського

Свято дiтей i вечiр коляд 
у парафii  Успення Пресвятоi Богородицi в Кошалiнi



у країнську школу в Бартошицях 19 грудня 
2012 р. відвідав очікуваний віддавна гість 
– Святий Миколай. учні від нульового до 

п’ятого класів з нетерпеливістю чекали цієї зу-
стрічі, яку влаштовано в прикрашеному спортив-
ному залі школи. Присутніх привітала директор 
Любомира Тхір, бажаючи всім чудових вражень 
та гарних подарунків. Першими виступили учні 
п’ятого класу, які увійшли в ролі Зірки, ангеликів, 
Диявола, козака, Журавлика та інших героїв. Під 
кінець інсценізації в залі з’явився Святий Мико-
лай і привітав усіх присутніх. 

Відтак оголошено результати конкурсу ма-
люнків «Моя зустріч з Миколаєм», який викликав 
велике зацікавлення серед учнів від нульового 
до третього класів. учнівські праці гарно 
презентувалися під час свята. Лауреати 
конкурсу отримали цікаві нагороди, а всі 
учасники – заохочувальні нагороди. 

Після цього відбулися виступи малят із 
садочка й учнів I–IV класів. Діти з великою 
радістю виступали перед Миколаєм та 
глядачами, серед яких були і їхні батьки. 
Малі артисти в костюмах різноманітних 
тваринних і казкових постатей спільно 
сфотографувалися. кульмінаційним пунк-
том врочистості було вручення дітям по-
дарунків. Це був, безсумнівно, найщасли-
віший для учнів момент цього повного 
вражень дня. (МП)

Зустрiч з микола  м 
у бартошицькiй школi

ý

7
Знімки Мирослава Дрозда
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Перші поштові марки з’явилися у Велико-
британії та Ірландії. Це була перша поло-
вина ХІХ століття. раніше пошта не була 

там дуже популярна, передусім тому, що треба 
було довго чекати на листа. крім того, одержува-
чі часто відмовлялися прийняти листа, бо саме 
вони мусили за нього платити, платити досить 
дорого. Тоді виникла потреба реформи пошти. 
роуленд Гілл вигадав етикетку, яку можна накле-
їти на листа і за яку платив би відправник. І так 
народилася поштова марка.

Зразком для першої мар-
ки була медаль з портре-
том молодої британської 
королеви Вікторії. 

Перша польська марка 
з’явилася 1 січня 1860 р. в 
Царстві Польському*.

В україні поштові мар-
ки вперше з’явилися в ча-

си створення незалежної 
української держави 1918 р. 
Творцями малюнків на них 
були видатні графіки Геор-
гій Нарбут і антін Середа. 
Після цього понад 70 років 
україна жила без власних 
марок. Лише з 1992 р. в ук-
раїні почали друкуватися 
власні марки незалежної 
держави. (ак-б)

Поштова 
марка 

І сторія українських марок дуже цікава та бурх-
лива, як і історія самої країни. 

Свої марки видавала, наприклад, Західно-
українська Народна республіка. але уряд ЗуНр 
не виготовляв цих марок, він використовував 
старі запаси, здобуті на території ЗуНр, які від-
повідно штемпелювалися. Штемпелювання вжи-
валося для того, щоб обмежити оборот великої 
кількості імперських марок на власній маленькій 
території.  

у день проголошення незалежності карпато-
української Держави 15 березня 1939 р. в її сто-
лиці Хусті курсувала єдина українська поштова 
марка за 3 корони з зображенням церкви в селі 
Ясіня, видана чехословацькою поштою з наддру-
ком «карпатська україна». 

▲ Перша марка, wikipedia.org

▲ Перша польська марка,
      wikipedia.org

◄ ▲ Марки Української 
Народної Республіки, 
wikipedia.org

Історія,        значена марками

▲ Марки ЗУНР, wikipedia.org

Філателія

Ф ілателія найчастіше нам асоціюється  
з колекціонуванням поштових марок: 
але філателіст може збирати не тільки 

їх, а також конверти, листівки, поштові штемпелі  
та інші пов’язані з поштою речі.

Звідки взявся термін «філателія»? у стародавній 
Греції не було поштових марок, але на конвертах 
ставили відмітку – «телос» («τέλος»), яка означала, 
що відправник оплатив листа. Цей «телос» став 
другою частиною слова «філателія», а першою є 
«φιλέω», тобто «люблю». ось і маємо термін, що 
називає людину, яка «любить знаки поштової 
оплати».  

у ХІХ ст. у світі почали з’являтися товариства фі-
лателістів. Перші виникли у СШа, Великобританії, 
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З 1949 р. існувала Підпільна пошта україни 
(ППу). Мала вона пропаґандистську мету і видава-
ла марки, що служили як наліпки на листах поряд 
з державними марками. Видано кількасот серій  
і блоків, а деякі надруковано чи поштемпельова-
но спеціальними печатками. 

Історія,        значена марками
Після Другої світової війни в Німеччині і в Іта-

лії були табори, у яких перебували переміщені 
особи* або полонені вояки 1-ї української дивізії 
української національної армії. Ці табори видава-
ли власні марки та касували їх своїми штемпеля-
ми, ведучи у своєму обсязі поштову службу. 

Цікавинкою є істо-
рія польських марок, 
які видавала підпіль-
на «Солідарність» під 
час і після воєнного 
стану в Польщі. Серед 
них можна знайти 
такі марки на україн-
ську тематику, як на-
приклад зображення 
Святого Юрія і слова 
молитви за самостій-
ну україну. (ак-б)

◄ Поштова марка 
     чехословацької 
     пошти 
    для Карпатської 
    України, 
    wikipedia.org

◄ табірна марка, 
      wikipedia.org

▲ Марки Підпільної пошти України      wikipedia.org

Німеччині та Франції. Згодом вони організовува-
ли виставки поштових марок. 

Не всі колекціонери тримали чемно марки  
в клясерах. Деякі мали просто шалені ідеї для їх 
практичного, хоча й нестандартного використан-
ня. Бувало, що «марколюби» обклеювали марка-
ми краватки, капелюхи й автомобілі. у СШа одна 
жінка ішла до шлюбу в сукні, яка була прикраше-
на 30 тис. чистих (негашених*) марок. Інший аме-
риканець італійського походження розклеїв май-
же 150 тис. марок на стінах і стелі двох кімнат. На 
стелі однієї з кімнат таким чином був зображений  
американський прапор, у якому смуги складали-
ся з італійських марок, а зірки – з американських. 
Філателіст збирав колекцію 30 років і коштувала 
вона неймовірно багато грошей.  (ак-б)

«Філателіст» (1929 р.) ► 
автор: Франсуа Барро, wikipedia.or
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Л юдство завжди користувалося різними 
методами, щоб передати інформацію на 
відстані. Це набирало особливого зна-

чення, коли треба було повідомити про небез-
пеку: наближення ворогів або про прийдешнє 
стихійне лихо. Деякі люди запалювали вогнища 
на горбах, інші користувалися звуковим сиґна-
лом (наприклад, спеціальними барабанами). але 
разом із розвитком техніки ці способи ставали 
дедалі більш ефективними. Таким чудовим ви-
находом був саме телеграф, найбільш відомий  
з яких сконструював Семюел Морзе 1837 р. Його 
пристрій заснований був на системі крапок  

телеграф

З апам’ятати дуже легко. Слід просто вивчи-
ти слова, які відповідають літерам і по них 
складати код повідомлення. Треба кожне 

слово розбити на склади. Якщо склад має літеру 
«о», то цей склад буде замінено довгим сиґналом, 
тобто, знаком «-». Якщо ж у складі є будь-яка інша 
голосна літера, то його буде замінено знаком «.», 
коротким сиґналом.
а .- (а-зот) 
Б -... (бон-да-рів-на) 
В .- - (віт-ро-гон) 
Г .... (га-ра-кі-рі) 
Ґ - - . (ґо-ґо-дзи)*
Д -.. (до-ли-на) 
Е . (ерг)*
Є ..-.. (єд-ність-то-си-ла) 
ж ...- (жа-б’є-се-ло) 
З - - .. (зо-ло-ту-ха) 
И -.- - (то-не-во-но) 
І .. (І-ван) 
Ї .- - -. (їж-хто-го-ло-ден) 
Й .- - - (йди-хо-лод-ком) 
к -.- (ко-лі-но) 
Л .-.. (лі-со-ру-би) 
М - - (мо-роз) 
Н -. (но-га) 
о - - - (о-ко-лот)*
П .- -. (при-мо-роз-ки) 
р .-. (ри-бонь-ка) 
С ... (са-ха-ра) 
Т - (тон) 
у ..- (у-па-док) 
Ф ..-. (фі-лан-тро-пи) 

і тире*, що її названо «азбукою Морзе». Вона  
з часом розвивалася, включаючи різні інші мови 
й абетки, наприклад, кирилицю. Міжнародний 
союз електрозв’язку 2004 р. в азбуку Морзе ввів 
новий код для символу @ – для зручності переда-
чі адрес електронної пошти.  (ак-б)

▲ телеграф Морзе. Ілюстрація з книжки «Lexikon der 
       gesamten Technik» Otto Luegerа 1904 р., wikipedia.org 

Х - - - - (хо-ло-до-чок) 
Ц -.-. (цьо-ця-дор-ця) 
Ч - - -. (чор-но-го-ра) 
Ш - - . - (шо-ло-ви-ло)*
Щ - - . - - (що-ро-ку-мо-роз) 
Ь -..- (то-м’я-кий-тон) 
Ю ..- - (ю-рій-ко-роль) 
Я .-.- (я-ро-шен-ко) 

абревіатури
Часто для прискорення радіообміну використо-

вуються абревіатури, умовні вирази та спеціальні 
коди, наприклад:
CQ – викликаю всіх 
OM – друже, приятелю 
RX – приймач 
TX – передавач 
QSL – підтверджую прийом 
QRZ? – хто мене викликає? 
SK – кінець зв'язку 
55 – дружнє «рукостискання» 
73 – найкращі побажання 
88 – любов і поцілунок (жартівливо адресується
         жінкам-радистам). 
99 – не бажаю з вами працювати 

SOS
Найбільш відомий сиґнал SOS – міжнародний 

сиґнал лиха. Його забороняється подавати, якщо 
немає неминучої загрози для життя людей або 
судна на морі. SOS подається без пауз між буква-
ми: «· · · - - - · · ·» (три крапки, три тире, три крапки), 
тобто як одна довга буква.  (Wikipedia.org)

Азбука Морзе українською мовою
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Пластування Iгри

ХоБЛа
Вибирають ведучого. Він стає біля «пана» 
(умовного місця), прикриває очі долоня-
ми й голосно промовляє: «Хобла, хобла, 
ховайтеся добре, бо я граю, розкриваю, 
тю... Іду шукати, а кого йму, то вуха над-
еру». За цей час всі діти ховаються. Потім 
ведучий іде шукати всіх.
Кого побачить, то біжить до «пана» і 
стукає, промовляючи: «Стук-стук за Іру, 
Юру і т.д.». Якщо дитина підбіжить до 
«пана», а її не помітить ведучий, то вона 
сама каже: «Стук-стук за себе». Кого ве-
дучий застукає першим, той «хоблає».

зЕМЛЯ, Вода, 
ПоВІТрЯ, ВоГоНЬ
Усі стають у коло, а ведучий – посеред-
ині. Він кидає комусь з дітей м’яча, ви-
мовляючи при цьому одне зі слів: «зем-
ля», «вода», «повітря», «вогонь». Якщо 
ведучий сказав «земля», то гравець, який 
упіймав м’яча, повинен швидко назвати 
якусь тварину. На слово «вода» треба на-
звати рибу, на слово «повітря» – птаха. 
Якщо ведучий скаже «вогонь», усі, маха-
ючи руками, повинні крутитися на місці.
Правила: неуважні з гри вибувають. 
Гру можна проводити в приміщенні (під 
час дощу).

коШИк
Усі сідають у кімнаті. Ведучий ставить на 
стіл кошик, коробку, ящик тощо. Це буде 
«кошик».  Ведучий запитує:
– Знаєте, що можна класти в цей кошик?
– Не знаємо!
– Ну так знайте: у цей кошик можна 
класти будь-які ягоди (квіти, іграшки, 
листки певних дерев, прислів’я та при-
казки, загадки тощо).
Правила: у грі можна обирати будь-яку 
тему, але не можна помилятися і класти 
до кошика те, що не стосується теми, або 
затримувати кошик. той, хто помиляєть-
ся, дає фант. так грають, доки не набрид-
не, а потім розігрують фанти.

Д авно-давно жив собі лицар, якого звали Ярема. Яре-
ма був зі старого козацького роду, але під час бага-
тьох воєн його рід зубожів і, крім матері, доброго 

імені та швидкого коня, не мав нічого. Їздив по країні та 
шукав пригод. а мав їх чимало.

одного разу він потрапив до королівства, в якому від-
бувалися змагання лицарів. Ярема подумав, що це ідеаль-
на нагода, щоб відбудувати своє добре ім’я та збагатитися, 
бо нагорода за виграш була висока. уже бачив у своїй уяві, 
як купує землю, будує дім. І бачив радість на лиці матері. 
Постійно думав про свою матір та кожного місяця посилав 
голуба з вісткою про своє здоров’я.

Ярема у змаганнях боровся мужньо, але не зміг пере-
могти одного супротивника і зайняв друге місце. однак не 
це було найважніше – а те, що Ярему глибоко поранено. 
Він кілька тижнів лежав у гарячці. Доглядала його Марина, 
дівчина, з якою сильно заприятелював. Та недовго тішили-
ся своєю приязню молоді люди. Як тільки Ярема став здо-
ровим, то змушений був залишити колись гостинні пороги 
та йти своєю дорогою, бо батько Марини був багатий і не 
бажав собі приязні його дочки з убогим лицарем. Марина 
та Ярема мусили закінчити своє знайомство. Під час про-
щання Ярема поставив перед дівчиною кіш з голубом. Ді-
вчина здивовано подивилася на хлопця.

– Люба моя, це останній голуб, який мені залишився. Не 
пущу його до матері, а дам тобі. Знаю й розумію, що твій 
батько не любить мене, але це ти мусиш вибрати. коли 
тільки схочеш і зрозумієш, що не можемо одне без одного 
жити – пошли мені голуба, а я приїду до тебе. І як буде така 
потреба, то втечемо разом.

Попрощалися і кожен подався у свою сторону.
Багато місяців минуло, а Ярема не дочекався голуба з ві-

сткою. Вирішив, що не буде сидіти вдома: поїде у світ шука-
ти пригод.

Дорога та, мабуть, і серце довели його до корчми, яка була 
неподалік Марининої хати, яку стерегло чимало людей.

– Чому така сторожа кругом будинку? – спитав Ярема  
в корчмі.

– Стережуть Марину, яка тужить за своїм приятелем і хо-
тіла тікати до нього, – відповіли хлопцеві.

Ярема подумав, що, мабуть, голуба зловили й ув’язнили, 
а Марина його любить. Попри зливу, рушив до багачевої 
хати. Завдяки тому, що йшов дощ і заглушив кроки хлопця, 
він дістався всередину. На руках виніс Марину, але зараз за 
воротами зупинив їх Маринин батько. коли він подивився 
на молодих, таких змоклих і закоханих, вирішив, що не ста-
не на дорозі їхнього щастя. Побачив, що ця приязнь та лю-
бов є щирою. Голуб також повернувся до Яреми і полетів 
до його матері з доброю вісткою, що її дитина віднайшла 
своє щастя.

Крилата вістка

 Йоля Барняк
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Бандероль – паперова обгортка або відкритий 
конверт, у яких пересилають поштою книжки, 
журнали, ділові папери і т. ін. 
вершник – людина, що їде верхи на коні
відстань – простір, який розділяє два місця
вість – звістка, повідомлення 
відправник – nadawca
гожий – ясний, теплий, сонячний 
ґоґодз – гуцульська назва брусниці 
ерг – одиниця роботи або енергії (erg) 
заводчик – тут: hodowca
заказний лист (русизм) – рекомендований лист 
(list polecony)
ландшафт – загальний вигляд місцевості; пейзаж 
ластів'ята – малі ластівки
лист з оцінкою вартості вкладення – list 
wartościowy
лист з повідомленням про вручення – list  
ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
марка – znaczek pocztowy
мірошник – власник млина; той, хто працює  
у млині; мельник 

негашений – тут: niestemplowany 
одвертий – відвертий 
околот – сніп житньої соломи, обмолочений 
нерозв’язаним або перев’язаний після обмолоту 
отримувач – adresat
переміщені особи – osoby przesiedlone
пороша – пухкий сніг, переважно перший або 
який щойно випав
прилинути – прилетіти
простий лист – zwykły list 
райдуга – веселка 
тире – розділовий знак, що має форму прямої го-
ризонтальної риски ( – ) 
Фінікія – Fenicja
Царство Польське – Królestwo Polskie
червінці – загальна назва іноземних золотих мо-
нет 
Шоловило – прізвище

16 грудня 2012 р. нашу слупську домівку відвідав Святий 
Миколай. Діти з Пункту навчання української мови під ке-
рівництвом вчительки Тетяни Слойки приготували ши-
року художню програму. 

Після виступу, як щороку, на дітей чекали святкові по-
дарунки та смачний почастунок для всіх присутніх.

Еля Терефенко 

Світанкова пошта



Казка 
«Півник 
і двоє 
мишенят

Святий Миколай у Слупську


