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«ПРОСВІТНИЦЬКА КНИГОЗБІРНЯ» В ПОЛТАВІ

В

ід початку незалежності України Полтавська обласна «Просвіта» велику увагу приділяє вихованню патріотичної молоді, яка могла б збудувати сильну, демократичну Українську державу. Велика увага зверталася на плекання української мови та пісні, зокрема участь в щорічних всеукраїнських фестивалях «Мазепа фест», можна було
переглянути українські фільми та вистави.
Водночас чимало уваги приділялось виданню української літератури. Засновано щорічні «Петлюрівські читання», матеріали яких публікувались і роздавались зацікавленим читачам.
За останні роки «Просвітницька Книгозбірня» видала 16 книжок про визначних людей України, які
присвятили свій талант і життя на пробудження народу і створення незалежної Української держави.
З нагоди встановлення пам’ятника гетьманові Іванові Мазепі в Полтаві 2016 року стараннями просвітян Полтавщини під проводом довголітнього голови обласної «Просвіти» Миколи Кульчинського
була перевидана книжка Леоніда Полтави «1709»
про часи гетьманування Мазепи та його прагнення
визволитися з-під гніту Московського царату.
У 2018 році побачили світ дві книжки в серії
«Просвітницька Книгозбірня»: «Мемуари, 18561925» Софії Русової та «Вибране» Людмили Старицької-Черняхівської. Спогади Софії Русової охоплюють передреволюційне відродження української
нації, добу Визвольних змагань 1917-1921 рр., а також відтворюють подвижницьку працю української інтелігенції, яка залишилася прикладом жертовної боротьби за визволення України з російської
неволі. «Вибране» Людмили Старицької-Черняхівської було видане з нагоди 150-ліття з дня народження (1868) письменниці. До книжки увійшли
драма «Іван Мазепа», статті й спогади про український театр, Лесю Українку, Миколу Лисенка та Володимира Самійленка.
З нагоди 250 річчя дня народження Івана Котля-

Микола Кульчинський і Віра Боднарук

ревського, батька української літературної мови, була
перевидана його знаменита «Енеїда», обкладинку
якої великого формату прикрасила ілюстрація Георгія Нарбута: Еней та його троянці. Цей твір особливо
прислужився відродження українського народу,
його прагненню до свободи і власної держави.
Цьогоріч, у лютому, вийшла друком остання
книжка серії «Ломикамінь», де вміщено статті, спогади, документи та інтерв’ю про героїчну боротьбу
українців за створення своєї держави. У книжці подані портрети провідних державних діячів минулого століття, військовиків армії УНР та УПА.
Надзвичайно активна діяльність Полтавської
«Просвіти» стала можливою завдяки подвижницькій та самовідданій праці її голови Миколи Кульчинського, який був народним депутатом України
3-6 скликань від партії «Наша Україна», де був членом комітету з питань пенсійного забезпечення та
пенсійної реформи. Він нагороджений Орденом «За
заслуги ІІІ ст (2007 р.) та Хрестом Івана Мазепи
(2010) за вагомий особистий внесок у відродження
історичної спадщини українського народу, багаторічну плідну професійну діяльність.

Еней та його троянці
(Георгій Нарбут, 1919)
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За совєтських часів Микола Кульчинський у
двадцятидвохрічному віці був арештований і засуджений на два і пів роки. Як політичний в’язень
відбував покарання у таборах загального режиму.
Після звільнення з ув’язнення працював машиністом баштового крану. Після проголошення незалежності України закінчив вечірній університет журналістики та Український фінансовий інститут менеджменту та бізнесу.
Товариство Української Мови ім. Шевченка

(ТУМ) у США допомагало Полтавській «Просвіті»
книжками, виданими в діяспорі, а також фінансово підтримувало цю громадську організацію від початку її заснування.
Проф. Віра БОДНАРУК,
Голова Товариства Української Мови
ім. Шевченка в США
Залучені світлини
Богдана Боднарука

ПОМ’ЯНУЛИ ЧОРНОБИЛЬСЬКУ ТРАГЕДІЮ
Українська громада 5 травня вшанувала пам’ять жертв Чорнобильської трагедії Панахидою в
церкві Входу в Храм Пресвятої Богородиці. Панахиду відслужив настоятель храму о. Василь
Петрів з участю вівтарних хлопців.
Свічки під час Панахиди тримали члени Громадського комітету Віра Боднарук, д-р Богдан
Боднарук, Неля Лехман (Товариство Української Мови), Євген Томашоскі (Українські
Американські Ветерани), Дарія Томашоска і Одарка Горбачевська (Український Американський
Клюб), Леся Попель і Рома Ґуран (Союз Українок Америки), Лариса Шпон (парафія Пресвятої
Богородиці).
Проф. Віра БОДНАРУК
Норт-Порт, Фльорида

У Норт-Порті о. Василь Петрів відправляє Панахиду. (Фото – Анна-Марія Сусла)
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