Тернистий шлях Дмитра Гриньківа
(70 років від дня народження поета, громадсько-політичного діяча)

В краєзнавчому відділі Коломийської центральної районної бібліотеки,
оформлено книжкову виставку « Тернистий шлях» до 70 років від дня
народження Дмитра Гриньківа ( 1948-2012). Він був із тих сміливців, що пішли
найважчим шляхом, захищаючи мову материнську, спів українських солов’їв,
шепіт карпатських потоків і смерек. Дмитро Гриньків твердо торує шлях,
котрим пройшли його великі попередники. Все тривожить його зболену душу,
тому він живе для свого народу, поважаючи Дух Предків і Нації.
Запрошуємо Вас завітати у краєзнавчий відділ Коломийської центральної
районної бібліотеки ,переглянути виставку і більше ознайомитися з творчістю
Дмитра Гриньківа.
Чекаємо Вас за адресою: м. Коломия, вул. Театральна 21 а.

Дмитро Гриньків

Поет, прозаїк, громадський діяч Дмитро Дмитрович Гриньків народився 11 червня 1948 р., с. Марківка Коломийського району. 1966 р., після закінчення
Печеніжинської СШ, працював у Дніпропетровську слюсарем-складальником
на ремонтному заводі, у 1967-1969 рр. — служба в танкових військах, курси
офіцерів запасу. Демобілізувавшись, повернувся на завод до Дніпропетровська,
одружився й переїхав жити до Печеніжина. Працював слюсарем Коломийського
будуправління № 112, 1970 р. вступив на енергетичний факультет ІваноФранківського інституту нафти і газу. 1972 р. разом з однодумцями створив
підпільну Спілку української молоді Галичини, яка ставила за мету
проголошення незалежної України. Заарештований у березні 1973 р. із
звинуваченням “зрада Батьківщини”. Після трьох місяців слідства статтю
Карного кодексу про зраду Батьківщини замінили на “антирадянську
діяльність”. На закритому засіданні Івано-Франківського обласного суду
отримав вирок — 7 років таборів суворого режиму. Покарання відбував у
Пермській області, с.Кучино. Після звільнення в серпні 1978 р. працював
токарем, наладчиком напівавтоматів на заводі “Коломиясільмаш”.
У 1985-1989 рр. видавав машинописний і позацензурний журнал “Карби гір”,
друкуючи статті про дисидентів.
Член- організатор УГС (1988 р.) та УРП (1990 р.) у Коломиї. У 1990-1998 рр.
був депутатом двох демократичних скликань Коломийської міськради. У 1994-

2007 рр. працював у відділі внутрішньої політики інспектором з основної
діяльності, консультантом відділу міськради. 1999 р. закінчив Чернівецький
економіко- правовий інститут. У січні 2005 р. обраний головою Коломийської
міжрайонної організації Всеукраїнського товариства політв’язнів і
репресованих. Автор семи поетичних і шести прозових книжок. Батько трьох
дітей. Помер 25 січня 2012 року в Коломиї.
Підготувала Тетяна Депутат
завідуюча краєзнавчим відділом ЦРБ.

