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Українська громада в Норт Порті і околицях Фльори-
ди урочисто відзначила роковини великого сина Ук-
раїни – Тараса Шевченка в суботу, 10 березня ц.р. в

Осередку ім. св. Андрія. Програму відкрила у переповненій
залі голова Громадського Комітету Віра Боднарук. Вона ко-
ротко розказала про величезне значення Тараса Шевченка
в житті українського народу. Він бо не тільки найбільший
український поет та визначний мистець-маляр, але рівнож
і пророк українського національного відродження. За свій
відносно короткий життєвий шлях він створив геніяльні по-
еми, які винесли його на вершини і зробили національним,
українським героєм. Його «Кобзар», який вийшов у 1840 році,
був доповнений і перевиданий ще багато разів, був і є ша-
нований українським народом поруч із Біблією. «Кобзар»
промовляв, розбуджував, і захоплював народ – щоб він не
скорявся, а прагнув і йшов до незалежності, бо тільки в « в
своїй хаті, своя правда і сила і воля».

І вимріяна незалежність України, за яку не одне покоління
боролося і віддало життя, таки прийшла в 1991 році ( 130
років після смерті Поета!). Але Шевченко був увесь час із
своїм народом духовно, бо біля його пам’ятників по різних
містах України і в діяспорі, українці збиралися і збирають-
ся деклямувати його поезії.

При вході на залю гості могли оглянути художню твор-
чість Поета та багато видань «Кобзаря» і збірок його твор-
чості видані у різні роки та в перекладах, яку підготовила
Неля Лехман.

Ведуча свята Лідія Білоус представила хорового диригента,
маестра Михайла Цапаря, який підготовляв Громадський хор
на протязі двох місяців, щоб величаво відзначити роковини
Поета. Хор виконав з великим почуттям «Заповіт», «Думи мої»
та «Садок вишневий», а юнак Любомир Дядишин ( якого на-
вчила бабуня) продеклямував «Гамалія». Вірш Ліни Костен-
ко «Кобзарю, знаєш» виконала Юля Лопанчук.

Важною частиною програми був відеомонтаж «Тарас
Шевченко», побудований на творах Поета Віктором Лісни-
чим, фотографом та відеографом, та його дружиною Гали-
ною Лісничою, активної громадської діячки. Вірш Воло-
димира Сосюри «Мільонами став він» бездоганно викона-
ла Оля Бабчук.

Приємною несподіванкою для слухачів був виступ тріо
в складі Василя Феся, Михайла Цапаря та Ореста Грицика
які виконали три пісні в честь Шевченка.

На закінчення Громадський хор виконав «По діброві ві-
тер віє» ( пісню присвячено пам’яті Стефанії Смук, сестрі
маестра Цапаря), «Спи, Тарасе, батьку рідний», солісти Ва-
силь Фесьо і Орест Грицик, та «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий», Під гучні оплески публіки ведуча Лідія Білоус за-
крила вечір. Від вдячних членів Громадського хору, Рома Ло-
тошинська і Яра Літош вручили букет червоних троянд ма-
естрові Цапареві за його віддану працю на прославу укра-
їнського генія – Шевченка.

Великий успіх свята завдячується усім учасникам про-
грами та членам Громадського Комітету: Лідії Білоус, Лесі
Попель, Ромі Гуран, Богданові Боднарукові, Нелі Лехман,
Дарії Томашоскій, Нусі Мацілинській, Одарці Горбачевській,
Євгенові Томашоскому та Ларисі Шпон.
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Громадський хор. Сопрано: Віра Боднарук, Нуся Маріяні, Марія
Никитин, Іванка Плешкевич, Катя Познахівська, Анна Правдфут, 

Аня Рейнарович, Люба Часто, Анастазія Фатенко.
Альти: Марія Бойдуй, Ліда Крамарчук, Оксана Лев, Галя Ліснича, 
Яра Літош, Рома Лонг, Романа Лотошинська, Зіна Ференц, Ліда
Яхницька. Тенори:Богдан Боднарук, Іван Бутрій, Василь Фесьо. 

Баси: Орест Грицик, Остап Мацілинський, Олександер Плешкевич.

Любомир ДядишинВіктор і Галя Лісничі

Тріо: Василь Фесьо, Михайло Цапар, Орест Грицик

Лідія Білоус

Юля Лопанчук

Оля Бабчук


