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Українська громада в південно-західній Флориді урочисто
відзначила соті роковини Дня соборності України в субо-
ту, 26-го січня, в Українському релігійному та культурно-

му осередку ім. св. Андрія в Норт-Порті. Зала була прибрана чер-
воною калиною та українськими прапорцями. Урочисту програ-
му розпочали Українські Американські Ветерани під проводом
командира Ігоря Гроня, а американський гімн співали всі присутні.

Голова Громадського Комітету проф. Віра Боднарук відкри-
ла свято, підкреслюючи величезне історичне значення 100-річ-
чя підписання Акту злуки українських земель (22-го січня, 1919-
2019) для українського народу. Цю важливу дату, 22-го січня 1919
р., в Україні і поза її межами офіційно відзначають як День со-
борності.

Ліда Яхницька, ведуча свята, представляла учасників уро-
чистого заходу з нагоди 100-річчя проголошення Акту злуки. Про-
граму було розпочато віршем «22 січня» Уляни Кравченко, який
з великим почуттям продекламувала Оля Бабчук. Урочисте
слово виголосив Нестор Олесницький, в якому коротко розпо-
вів про боротьбу українського народу за свободу і незалежність.
Як ілюстрацію до урочистого слова було показано короткий фільм
про історичний перебіг подій 22-го січня 1918-1919 рр. Вірш
«Дзвони в Україні» Володимира Переяславця бравурно виконала
Леся Попель. А вірш «Від синього Дону до сивих Карпат» Олек-
си Кобця продекламувала Оля Гронь.

Жіночий ансамбль під керівництвом Анни Маріяні та Вло-
ді Шпічки виконав три пісні про славних Січових стрільців – «Їхав
стрілець на війноньку», «Ой, видно село» та «Ой, у лузі черво-
на калина». Останню пісню всі співали стоячи і закінчили про-
граму свята виконанням українського гімну.

Великим успіхом свята завдячується Нелі Лехман, Нусі Ма-
цілинській (програмки), Вікторові Лісничому (відео і фото), Бог-
данові Боднаруку, Ігореві Гроню, Ліді Яхницькій, Несторові Олес-
ницькому, Олі Бабчук, Лесі Попель, Олі Гронь, членам жіночо-
го ансамблю під проводом Анни Маріяні і Влоді Шпічки, а та-
кож членам Громадського комітету: Галі Лісничій, Кларі Шпіч-
ці, Дарії та Євгенові Томашоским, Ромі Гуран, Іванці Олесницькій
та Оксані Лев.

Проф. Віра БОДНАРУК,
голова Громадського Комітету (Норт-Порт, США)

Фото Віктора Лісничого

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ СОБОРНОСТІ 
В НОРТ-ПОРТІ, ФЛОРИДА

Віра Боднарук з ветеранами

Жіночий ансамбль під керівництвом Анни Маріяні і Влоді Шпічки

Присутні під час концерту
Проф. Віра Боднарук 

відкриває Свято


