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Самбір 
У приміщенні «Просвіти» в Самборі в грудні відбулося уро-

чисте відкриття виставки «Мій майдан», яке проводила Д. Ва-
силик. Автор виставки Юрій Дубленич, фізик за фахом, працює
у Львівському відділенні НАН України. А в січні була відкрита
друга виставка під назвою «Українці дорогами Христа», Автор
виставки редактор Львівської газети «За вільну Україну плюс»
Богдан Вовк. Виставку відвідує багато молоді і школярів, як ви-
дно зі світлин які переслала голова «Просвіти» Самбора Олек-
сандра Сумарук.

Запоріжжя 
29 грудня 2019 р. за активної участі Запорізького Товариства

«Просвіта» та інших громадських організацій і ветеранів бойо-
вих дій на сході України відбувся круглий стіл до дня народження
Степана Бандери. Учасники приділили увагу сучасному націо-
нально-патріотичному вихованню в закладах освіти Запоріжжя.

Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’ять
борців за незалежність України у ХХ столітті» визнає такими ге-
роями Євгена Коновальця, Степана Бандеру, Андрія Мельника,
Дмитра Клячківського, Романа Шухевича...

Але у шкільних «Планах виховної роботи» імен героїв ви-
звольної боротьби немає!

Учасники круглого столу ухвалили рішення звернутися до
керівництва Запоріжжя і області з вимогою привести систему ви-
ховання в освітніх закладах до положень Закону. Інформацію по-
дав Анатоль Ажажа, член управи обласної «Просвіти» Запоріжжя.

Херсон 
14 січня 2020 р. у Херсонській обласній бібліотеці ім. Оле-

ся Гончара відбулася зустріч з письменницею і журналістом Ган-
ною Гороженко на презентації її роману «Воля Ізабелли». В книж-
ці описується життя княгині Ізабелли Любомирської, яка була час-
тиною української аристократії, що брала активну участь у роз-
будові Европи. Книжка вийшла при кінці 2019 р. у Харківсько-
му видавництві «Фоліо».

В зустрічі брали участь шанувальники української літератури,
журналісти та школярі і студенти. Вони мали нагоду спілкува-
тися з Ганною Гороженко, яка працювала 5 років на каналі «Ін-
тер» у Лондоні, а тепер працює на телеканалі «СТБ».

Інформації подав голова Херсонської обласної «Просвіти»
Олег Олексюк, який є також засновником проєкту «Самоцвіти
України».
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