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Новости

Шановні панове, поступівці!

1. Вступили в организацию 4 человека Гамалей В.А., Рудик
О.В. (рек. Хомарецкой И.Ю.), Власюк М.И., Малицкая
Л.В. /Канада/ (рек. Твердохлеба М.Н.). По состоянию на
24.09.2003 в “Поступе” – 98 человек.
2. 01 октября 2003 года (среда) в офисе “Поступа” (19-00)
состоится обсуждение раздела проекта новой программы
“Управление и координация”.

Насамперед дозвольте привітати Вас,
читачів “Поступінформу”, з виходом у світ
першого номеру. До Вашої уваги пропонується
спроба започаткування друкованого засобу
інформації нашої організації.
Поява саме зараз такого видання
продиктована
вимогами
необхідності
та
доцільності сучасного життя, швидким плином
часу та ситуацією, яка постійно і динамічно
змінюється.
Це видання створюється винятково для
членів “Поступу” та безперечно в подальшому
буде орієнтовано на та тих, хто цікавиться
питаннями громадських рухів в Україні.
Головна мета “Поступінформу” полягає в
забезпеченні оперативного обміну інформацією,
зворотнього зв’язку, інформаційної підтримки
організації та її членів, і в кінцевому підсумку –
формуванні внутрішнього інформаційного поля.
На сторінках “Поступінформу” планується
розміщувати різноманітну корисну інформацію
про діяльність “Поступу”, новини, події, які
відбуваються. Разом з тим чекаємо на відгуки,
висловлення власних думок, поглядів та
пропозицій поступівців щодо розвитку видання і
організації, а також присутність конструктивної
критики. На сьогодні є багато цікавих ідей, які
потребують детального опрацювання і реалізації,
що в свою чергу неможливо без активної участі
кожного поступівця.
Сподіваємось, що це видання посяде
належне місце в житті “Поступу” та всіх його
членів, буде являти собою результат наших
спільних зусиль та плідної співпраці для
виконання програмних завдань організації та
досягнення мети проголошених статутних
завдань “Поступу”.

Ура, собрались!
Вот! Камянец-Подольский покорен. Город долго
будет хранить легенды о пяти бесстрашных поступовцах.
Встречали нас хорошо: не дорого, но с душой.
Экскурсовод Галина Васильевна посадила всех в
маршрутку и прокатила по всей округе (30 грн.).
На территории заповедника (с. Бакота в 25 км от
Камянца) нам показали монастырь в скале, уже без
монахов, но с иконами. А рядом – 3 целебных источника, о
которых больше знают в Дании, чем здесь.
Сам город весьма удобен для туриста. Старинные
дома, памятники, костелы, торговые площади, церкви
разных вер размещаются так компактно, что, перемещаясь
по-минимуму,
впечатляешься
максимально.
Плюс
дендропарк через весь город, река с мостами, крепость с
башнями, историями и подземельем (в нем побывать не
довелось). В общем, русичи, армяне, евреи и поляки
постарались.
Обедали на летней площадке модного ресторана (10
грн). Еда – сносная, посуда – отечественно-столовская
несортовая; водка – есть, рюмок – нет. Падавшие на
соседние столики каштаны значительно разнообразили
впечатление от трапезы.
На закате удалось погулять по громадной площади
Хотынской крепости с круговым защитным валом-стеной
и башнями. (Черновицкая обл., бывшая территория
Румынии). Возраст их не испортил (или 1000 лет – не
возраст).
Первые звезды, отразившиеся в Днестре, последнее
пиво из подвалов Камянца – и мы плацкартом мчимся
домой (купе+плацкарт 73,50 грн.).
Очевидец

З повагою,
Редактор

Ю.В. Гацюк
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