ДІАСПОРА

НЕВТОМНА ПРАЦЯ ПРОСВІТЯН УКРАЇНИ

У

цей напружений час пандемії коронавірусу
просвітяни в Україні все ж невтомно працюють на захист української мови і культури у
своїй державі.

Полтава: Микола Кульчинський (3-й зліва) з делегацією Меджелісу

Богдан Боднарук, Володимир Семистяга та Віра Боднарук

Дніпро: володарі відзнаки імені Івана Багряного

Самбір: Олександра Сумарук
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РІВНЕ – Члени управи міської «Просвіти» в Рівному
Євгенія Гладунова та Михайло Борейко роками активно пропагують українську мову і літературу перевидаючи цінні українські книжки для молоді і загального читача. Вони і решта членів приділяють багато уваги праці з молоддю та листуванню з державними провідниками. Добрий приклад цього є лист до Президента
України В. Зеленського та Голови Верховної Ради Д. Разумкова на захист Закону України «Про функціонування
української мови як державної». Вони пишуть: «Цей Закон не утискає мов національних меншин... Тільки недруги України, прихильники «Русского мира» домагаються виключних прав російської мови, яка і так має
значне поширення в Україні... Проте мільйони українців у Росії не мають жодних прав: ні шкіл, ні церкви,
ні ЗМІ... За українське слово у Росії українець може бути
побитий, принижений і навіть поплатися життям».
ПОЛТАВА – Голова полтавської обласної «Просвіти» Микола Кульчинський активно працює у громадському і політичному житті. Багато зусиль присвячує видавничій праці – виданню книг у серії «Просвітянська Книгозбірня». Під сучасну пору готується до
друку книжка «Гетьман Мазепа на тлі двох Майданів»,
яка описує історію спорудження пам’ятника Гетьманові
Мазепі у Полтаві. Також готуються матеріяли про працю з молоддю «Пласт у Полтаві», про фестивалі української музики і культури під назвою «Мазепа-фест»,
про еміграцію та її досягнення «Нашого цвіту по всьому світу». Цього сезону плянується концерт Тараса Компаніченка, якщо позволить на це карантин коронавірусу.
САМБІР – Олександра Сумарук, голова «Просвіти»
в Самборі повідомляє, що вони вже готуються до відзначення 130 ліття Товариства «Просвіти» в 2021 році.
Триває праця над завершенням музею у приміщенні
«Просвіти», де буде кімната з банерами і портретами меценатів.
ДНІПРО – Першого жовтня, ц. р. була вручена «Відзнака ім. Івана Багряного» (заснована 5 років тому Фундацією ім. Івана Багряного та щомісячником «Бористен»)
восьми особам за особливий внесок у громадське і культурне життя українського народу. Церемонія вручення
нагород відбулася в Дніпровському Коледжі Електрифікації. Серед нагороджених цьогоріч були два голови
обласних «Просвіт»:
• Володимир Семистяга (голова «Просвіти» Луганська) – «За мужність та героїзм виявлений під час окупації російськими загарбниками Донбасу»;
• Микола Кульчинський (голова «Просвіти» Полтави) – «За плідну діяльність на посаді голови Полтавського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства
«Просвіта».
Професор Віра БОДНАРУК,
головаТовариства Української Мови
(США)
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