Василь Ількович Ярмуш – поет – земляк.
Ведуча 1.Народився 15 вересня 1940 року в селі Острів Тернопільського району, Тернопільської області.
Як пригадує його старша сестра Богдана, - Василь народився вдома: роди приймала жінка – повитуха з села Буцнів. У червні 1941року він захворів на дифтерію. Був дуже важко хворий і, як кажуть,однією ногою вже стояв на тому світі. Лікарі лікували його від скарлатини, і в лікарні вже дали заключення про клінічну смерть маленького Василька. Але медсестра через деякий час підійшла до нього і побачила ледь помітні ознаки життя в дитини. Вона примінила найефективніші засоби медичної допомоги і дитина ожила.
 Так повернувся до життя майже з того світу малий Василько перший раз.
Забрали хлопчика з лікарні додому в середу 17 червня 1941 року, а в неділю, 21 червня 1941 року розпочалась війна, яку називали Велика вітчизняна. 
Ведучий 2.Рід Ярмушів – корінні жителі села Острів. Тут жив і їх прадід і дідусь, який похоронений на старому цвинтарі. Майже вся родина Ярмушів, які живуть у селах Острів та Буцнів – це близькі і далекі родичі.
Батько Василя, Ілько Ярмуш, з 1907 року народження, був селянином – середняком, мав п’ять гектарів орної землі і одночасно працював на залізниці селища Велика Березовиця. Тому і на війну його не забрали. Тепер на тих землях, де було поле Ілька Ярмуша збудований Тернопільський м’ясокомбінат.
Ілько Ярмуш ще був музикантом: грав на скрипці і трубі. Часто у його хаті збиралися сільські музики,особливо кожного року 14 січня,на Василія. Тоді народні мелодії звучали з подвір’я Ярмушів на всю околицю. Вже 14 січня 1941 року до хати Ярмушів прийшли музики поздоровляти маленького Василька з Днем іменин. І так було кожного року, поки жив батько. 
Малий Василь дуже любив такі хатні збори музикантів. Мабуть, саме від батька він перейняв любов до музики, до мистецтва.
Ведучий 3.Далі сестра Василя Богдана розповідає: «Тата взяли до тюрми весною 1950 року за несвоєчасну сплату контингенту і відмову вступити в колгосп. Ми ходили з мамою до нього. Нам не дозволяли говорити з татом, не брали для нього наших передач. Прийшли жнива. Мама викосила 2,5 га пшениці і не в’язала, не вивозила з поля, бо боялася Адодіна – уповноваженого з Микулинець, який дуже жорстоко відносився до простих людей за відмову підписати позику або несвоєчасну здачу контигенту. Пізніше все – таки я і мама пов’язали пшеницю, поскладали снопи на віз і повезли. Як ми злякалися, коли побачили, що напроти нас їде Адодін на тачанці, скільки ми наїлися страху? Але він зупинив нас і наказав негайно молотити і здавати зерно на контигент».
Батько хворів на виразку шлунку, а в тюрмі його морили голодом, холодом і побоями. Все це погіршило його здоров’я. Восени 1950 року Ілька Ярмуша випустили з тюрми дуже хворого. Він змушений був під дулом автомата написати заяву в колгосп. Забрали до колгоспу  з дому все дочиста: пару коней, віз, борони, упряж, весь реманент, все зерно.
Важкохворий батько не витримав такої наруги і передчасно пішов із життя 14 січня 1951 року. 
Батько Василя був добрим господарем, працьовитим, наполегливим у досягненні мети. Вчив дітей, що кожна людина повинна залишити після себе якусь добру справу. Він взяв ділянку землі з краю села, на глинниську, і там побудував хату, посадив і виростив прекрасний сад. Але в нього вийшло все добре: і хату збудував, і сад виростив. А син пізніше увіковічнив пам’ять про батька в поезії «Сад» (читає учениця 6 класу Антків Яна).
Ведучий 4.Мама Василя, Ганна Юріївна, дівоче прізвище Ванькевич, родом із села Чагарі Збаразького району.  Її батько, Юрій Ванькевич, мав 45 моргів орної землі, був добрим господарем. Після смерті чоловіка, весь тягар ведення домашнього господарства і виховання дітей ліг на плечі Ганни Юріївни. Весь вік вона працювала  дояркою в колгоспі, намагалась своїм дітям створити хоч якісь умови для життя і навчання. 
Діти допомагали матері. Разом із старшими сестрами Богданою і Ярославою Василь ходив працювати на колгоспну ферму, допомагав матері по господарству.
Сестра Василя Ярослава, 1937 року народження, розповідає, що у їхньому дворі весною 1951 року колгосп помістив птахоферму. Вся сім’я Ганни Ярмуш  доглядала колгоспні кури. «В 1952 році хтось ці кури вночі покрав, - згадує Ярослава. – Маму запідозрили у зв’язках із воїнами УПА, тримали три доби в Микулинецькій тюрмі, допитували, погрожували. А потім відпустили, бо не було доказів.» Після цього птахоферму забрали в колгосп.
Про важку долю своєї матері Василь напише у вірші «Матері» (читає учень 8 класу Антків Роман).
Ведучий 1.Як і в більшості Василевих ровесників, дитинство його було нелегке: лихоліття війни і післявоєнні нестатки, непосильна фізична праця, обмежені дитячі забави.
У вірші «Дитинство» Василь згадує свої напівголодні дитячі роки, з яким нетерпінням діти чекали на хліб, з якою святістю відносились до нього (читає учениця 9 класу Сойка Юлія).
    Як в більшості селянських багатодітних родинах, старші діти доглядають менших, тому що матері завжди зайняті були роботою то в полі,то по господарству. Так і в сім’ї  Ілька Ярмуша. Нянькою Василька була сестра Богданна. Вона згадує: «Василько був слухняний, ніхто з людей в селі на нього не жалівся. Пас корови, допомагав мамі по господарству. Любив допомагати робити варениці на вареники, печиво на свята. Змалку він всім цікавився, любив співати. Як підріс, то збирав хлопців і гуртом співали. Далеко було чути, що Василь ввечері йде з хлопцями додому з читальні. Він грав на гітарі, балалайці, баяні, знав ноти, вчився музичної грамоти вдома самостійно і трохи від своїх товаришів – музикантів».
    Мама Василева мріяла бачити свого сина священником. Як пригадує сестра Ярослава, Василь знав про мрію матері і змалку готувався до професії священника.
  Ведучий 2.В перший клас Острівської семирічної школи Василь пішов 1 вересня 1947 року. У загадкову країну знань повела малого Василька вчителька Зіновія Коржан, про яку з великою повагою він пізніше написав у вірші «Вчителько рідна»:
Зупиніться, штампи, на хвильку, 
Дайте слово знайти відповідне,
Щоб промовити:
Люба вчителько, 
Моя добра,
Хороша,
Рідна.
   Любимим вчителем у нього в середніх класах був Волік Микола Андрійович. З повагою він ставився до вчителя історії, тодішнього директора Острівської школи Синепольського Павла Хрисанфовича. Пізніше Василь присвятив їм вірші «Вчителю мій» і «Розквітлі весни» (читають учні 6 класу Глідь Анжела та ГладьТетяна).
Ведучий 3.    Після закінчення Острівської семирічки у 1954 році Василь продовжив навчання у Тернопільській середній школі №8. Після закінчення середньої школи Василь не пішов вчитися. На навчання не було коштів. Треба було працювати, заробляти на кусок  хліба. У 1958 році восени він працював декілька місяців сезонним робітником на цукровому заводі «Поділля». Про це свідчить записана в щоденнику Василя смішинка – критика працівника охорони заводу (читає учень 6 класу Машталяр Ярослав).
 Ведучий 4.   У вересні 1959 року його було призвали на військову службу і відправили на півострів Полярний Мурманської області. У лютому місяці, 1960 року, він з двома товаришами по службі пішли на пост. Надворі лютувала страшенної сили пурга з шквальним пронизливим вітром. Йшли один за одним, тримаючись руками за натягнутий канат. Канат раптово обірвався. Василь з товаришами заблудились. Лиш на третій день, коли снігова буря вщухла, їх знайшли на крижині в Баренцовому морі обморожених, напівживих. Василь дуже обморозив був ноги. Лікування у військовому госпіталі не дало бажаних результатів. Такий солдат був армії не потрібний. Його комісували за станом здоров’я.
    Мама й сестри почали лікувати Василя. Сестра Ярослава розповідає: «Ноги Василя були вкриті суцільними ранами. Мама і ми – сестри лікували його ноги довго ванночками з трав, примочками, змащували мазями, вигрівали, робили масажі.... І Василь став на ноги».
    Підлікувавшись, Василь пішов працювати робітником на цукровий завод «Поділля». Важка праця і сирість погіршили стан здоров’я. Важка хвороба – туберкульоз легенів була невиліковною. З 1962 року працював завклубом у рідному селі.
   Ведучий 1.Висока національна свідомість передалась Василеві генетично. Адже татів рідний брат, Михайло Ярмуш, 1891 р.н., був у Січових Стрільцях, воював за Україну в 1918 – 1921 роках. Майже вся мамина родина була в ОУН-УПА. Мамин тато, наш дідусь, Юрій Ванькевич, жив у селі Чагарі Збаразького району і його сини, мамині брати, Володимир та Іван Ванькевичі були воїнами УПА. Старший брат мами, Іван Ванькевич, брав  участь у повстанні в місті Збаражі 26 -27 червня 1941 року проти московсько – більшовицьких окупантів». Повстанці хотіли напасти на Тернопільську тюрму і визволити заарештованих більшовиками українських патріотів. 
   «Загинув і брат мами Василя, Іван Ванькевич, - продовжує розповідь Богдана. – У березні 1944 року енкаведисти заарештували з дому, із криївки дідуся, Юрія Ванькевича і його сина, Володимира Данькевича, і везли їх на возі до села Висипівці. Володя, несподівано для охорони, зіскочив із воза, добіг до лісу, виліз на високу сосну і сидів на ній дві доби. Енкаведисти шукали його з собаками, але не знайшли. Він продовжував боротись проти окупантів і загинув у 1951 році. А дідуся, Юрія Ванькевича, забрали в Дубно, в тюрму, дальша доля його не відома. Але, скоріше всього, його розстріляли.
  Ведучий 2. Мамина сестра, Ольга Данькевич, закінчила гімназію в Тернополі за часів польської окупації. Вона була членом ОУН. Поляки посадили її у тюрму Березу Картузьку, відому жорстоким знущанням над в’язнями – українцями. Після завоювання Польщі німецькими окупантами вона вийшла на волю. Була зв’язковою УПА, виконувала обов’язки перекладача, працювала учителькою в селі Чмочинці Ланівецького району. У 1946 році енкаведисти заарештували її. Вона 15 років відсиділа в Іркутській тюрмі. Після звільнення їй не дозволили жити на Тернопільщині і вона поселилася в місті Херсоні. Померла Ольга Ванькевич у 1989 році. Поховали її у Тернополі.
   Її дочка Галина, мала всього 9 місяців, коли маму посадили енкаведисти в тюрму. Її малою додому забрала Василева мама, де вона і росла, а потім тітка Марія забрала її у Збараж, зараз вона живе у Тернополі.
 Ведучий 3.  Одружився Василь Ярмуш із Марійкою із села Хаток Тернопільського району, яка працювала у лікарні, де часто лікувався поет. У вересні 1973 року у них народилась дочка Мирослава, а в 1976 році у них родився син Тарас.
    22 вересня 1976 року поета не стало. Василь Ярмуш був вірним сином України, усе своє коротке стражденне життя присвятив рідній землі, своєму народу. Його поетичне слово і пісня живе у наших серцях і буде вічно жити, поки є на світі Україна.
 Звучить у виконанні усіх учасників пісня про Острів.   



 






