
Ювілейна Книга 
50-ліття Церкви св. Івана Хрестителя 

 

~ Діліться Своїми Фотографіями  
та Оповіданнями ~ 

~ Замовляйте! ~ 
 
Ювілейна Книга з нагоди 50-ліття Церкви св. Івана Хрестителя матиме в собі 
історію нашої Гантерської громади із початкових років по сьогоднішній день, 
а особливо за останні 50 років.  Закликаємо членів громади поділитися 
вашими споминами та фотографіями.   
 
кошт: $50 (до 31-го грудня 2011) 

• родинам які замовляють наперід відступаємо дві сторінки шоб ви могли помістити свою 
власну родинну історію/оповідання і фотографії.* 

• Дописи та фотографії мусять бути здані редакторові до 31-го грудня 2011 
• Більше інформацій в справі фотографій та здання дописів описане на оборотній сторінці 

 

* не принимаємо реклям ані привітів до цієї книги 
 
кошт: $60 (від 1-го січня 2012) 
 

Не чекайте –  з а м о в л я й т е  –  бо тираж книги обмежений! 
 

Книга готова до роздачі в Ґражді 1-го липня 2012 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Замовлення Ювілейнoї Книги 
 
Ім'я і прізвище ___________________________________________ 
 
Email _________________________________ Телефон _____________________________    
 
Адреса _______________________________________________________________________ 
 
 $50 (до 31-го грудня 2011) 

• долучую допис(и) і фотографії 
• бажаю щоб наша родинна сторінка була у форматі:      А      Б      В 

 
 $60 (від 1-го січня 2012) 
 

* не принимаємо реклям ані привітів до цієї книги 
 

Цю форму та чек вислати на адресу:  B. Bilash 31 Rosedale Ave., Millburn, NJ 07041 
 



 

Оформлення Вашої Родинної Сторінки 
 
Родинам котрі замовлять ювілейну книгу до 31-го грудня 2011 відступаємо дві сторінки 
шоб ви могли помістити свою власну родинну історію/оповідання та фотографії.  Маєте 
до вибору із трьох форматів: 
 
Формат А 
Допис на 500 слів: 
(допис = одна сторінка) 
6-9 знимок 
 
 

Формат Б 
Два дописи по 250 слів 
(дописи = 1 сторінка, 
разом) 
6-9 знимок 
 

Формат В 
Допис на 250 слів 
(допис = 1/2 сторінка) 
9-12 знимок 
 

Кожний формат вимагає допис – принайменше 250 слів. 
 

 
Пропонуємо слідуючі теми до ваших спомин: 

• Наша Родина – хто ми? 
• Гантер/Церква/Ґражда, І.Т.П. – що це нашій родині означає? 
• Коротка біографія першого родича який приїхав до Гантеру. 
• Участь нашої родини у Гантерських громадських подіях. 
• Літні зайняття нашої родини у Гантері. 
• Зимові зайняття нашої родини у Гантері. 
• Наша хата. 
• Мій тато/моя мама/мої діти, родичі, /і.т.п. 
• Гантерська Пригода. 
• Вірш/пісня (і ноти). 

 
Як Ділитися Фотографіями? 
Найкраще було б щоб ви надіслали ваші знимки електронно у форматі JPEG до Борислава 
Білаша: borislaw@verizon.net . Якщо це вам незручно, можна вислати фотографії поштою 
до Борислава, і ми зробими копії та повернемо вам поштою. Також можна зустрітися із 
Бориславом у його хаті в Гантері де зможемо зробити копії на місці: 9559 Route 23A, 
Jewett, NY. 
 

До кожної фотографії просимо на окремім аркуші паперу зазначити імя кожної особи. 
 
Кому Вислати? 
Дописи та фотографії (і форму на першій сторінці) просимо вислати на адресу: 
 

borislaw@verizon.net 
 
або 

 
Borislaw Bilash II 

31 Rosedale Ave., Millburn, NJ 07041-1915 
 
 


