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150-річчя з дня народження геніяльної Поетеси Лесі Ук-
раїнки було величаво і різноманітно відзначене просвітя-
нами в різних частинах України. Особливу увагу було звер-
нено на молодь і її участь у багатьох заходах.

Голова Хмельницької обласної «Просвіти» Віталій Мі-
халевський повідомив, що святкування ювілею Лесі Ук-
раїнки просвітяни Хмельниччини здійснили поїздкою до
м. Славути, де в 1904 році перебувала Леся Українка на лі-
куванні в кумисолікувальному закладі. У спогадах ко-
лишнього вчителя Славутської школи ч. 1 записано: « У
Славуту, до кумисолікарні, приїзджала пити кумис від су-
хоти якась гарна жінка-панночка. Люди казали, що ця врод-
лива та худорлява панночка є великою українською по-
етесею, вченою і надто мудрою людиною». В 2018 р. на
місці кумисолікувальні було відкрито пам’ятник Лесі
Українці та її чоловікові Клименту Квітці ( перший і єди-
ний пам’ятник в Україні, де вони разом). А заступник го-
лови «Просвіти» Хмельницького Ніна Гаврилюк (Шму-
рікова) написала вірш : »Лесі Українці на 150-річчя».

Іван Вєтров, голова обласної «Просвіти» Рівного ,пе-
реслав інформації про обласні конкурси для молоді:

«Читці-декляматори», та «Інсценізація», в яких узяло
участь 400 учнів ( по відео) з різних закладів загально се-
редньої освіти Рівненщини.

Переможці отримали дипломи та грошеві премії із фон-
ду Товариства Української Мови, м. Чикаго,США.

Голова Полтавської обласної «Просвіти» Микола
Кульчинський, недавно обраний депутатом до обласної
Ради, постарався, щоб Департмент з інформаційної ді-
яльності виділив кошти на видання «Вибраного» Лесі Ук-
раїнки. Через пандемію коронавірусу доступ до читачів є
обмежений, але п. Микола плянує бути в усіх бібліотеках
області, куди буде передано видання і зустрічатися з чи-
тачами.

У Харкові виходить «Журавлик», щомісячна газета для
дітей та дорослих, заснована обласною «Просвітою».
Головний редактор Анатолій Кіндратенко був довголітнім
головою обласної «Просвіти». В газеті багато цікавої ін-
формації, твори дітей і вчителів, народознавчі матеріяли,
творчість читачів та історія. В газеті за місяць лютий по-
дана цікава передова стаття «150 років від Дня народження
Лесі Українки « філолога Ніни Горбань.

Товариство Української Мови ім. Шевченка (ТУМ-Чи-
каго, США) радо допомагає «Просвітам» в Україні у їхній
важній, невтомній праці у вихованні молоді, яка шанува-
тиме свою мову, свою культуру і захищатиме свою державу.
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