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Знагоди 100-річчя Сарасота повіту (Sarasota Coun-
ty) на Флориді місцева публічна бібліотека Джа-
каранда (Jacaranda Library) у місті Венис запроси-

ла 56 відділ Союзу Українок Америки (СУА) організу-
вати виставку українського народнього мистецтва та до-
повідь про українську-американську громаду, яка про-
живає у цьому повіті. Слава Стефанишин, музейна ре-
ферентка Відділу та Рома Гуран, пресова референтка,
підготовили виставку українського мистецтва, яка три-
вала упродовж квітня.

Доповідь про українську-американську громаду в Са-
расота повіті, який включає міста Венис, Норт Порт і Са-
расота, підготували на суботу, 24 квітня Віра Боднарук
і Анн-Марі Сусла. Число слухачів було обмежене до 30
осіб через карантин. Доповідь була виголошена на по-
двір’ї бібліотеки. Оскільки не можна було використати
екран для ілюстрації матеріялів, Анна Мацілинська (ор-
греферент Осередку імені св. Андрія) виготовила бро-
шурку з відповідними світлинами до тексту – фотогра-
фіями Віктора Лісничого, голови Осередку ім. св. Ан-
дрія в Норт Порті.

Анн-Марі Сусла цікаво розповіла про перших укра-
їнських відвідувачів цієї околиці, де знаходяться теплі мі-
неральні води (Warm Mineral Springs). Саме тут почали
оселятися пенсіонери з північної Америки та Канади.
Вони засновували Культурний і Релігійний Осередок, ук-
раїнські церкви та відділи українсько-американських ор-
ганізацій. Нині тут проживає понад 5,000 осіб україн-
ського походження. В околиці активно працюють Укра-
їнські-Американські Ветерани, пост 40; Український-
Американський Клюб; Союз Українок Америки, відді-
лення 56; Товариство Української Мови ім. Шевченка;
Мужеський Клюб. Майже всі вони входять до Громад-
ського Комітету південно-західньої Флориди.

З ініціативи Громадського Комітету відбуваються
спільні відзначення Злуки Земель України 22 січня; ве-
чори в честь Тараса Шевченка у березні; згадки про Чор-
нобильську аварію 26 квітня; День Незалежності України
24 серпня в North Port City Hall; Голодомор-Геноцид 1932-
33 рр.

Крім загальних імпрез кожне Товариство має й влас-
ні імпрези: готує доповіді на різні теми, концерти для зби-
рання фондів на поміч потребуючим (особливо потер-
пілим у війні на Донбасі), а ще пікніки, церковні свята.

Після слова Анн-Марі Сусли, працівниця бібліотеки
Джакаранда Мері Фішер запросила присутніх до при-
міщення, де Ірина Копі продемонструвала писання пи-
санок, а Богдана Пужик давала пояснення.

Імпреза була дуже успішною і дирекція бібліотеки
Джакаранди щиро дякувала Лесі Попель, голові 56 від-
ділу Союзу Українок Америки за участь у відзначенні
100-річчя Сарасота повіту.
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