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Уювілейний рік 30-ї річниці Незалежності України про-
світяни гідно і величаво відзначають своїх попе-
редників, які словом і ділом боролися за незалежність.

Чернівці. Світлана Масловська, в.о. голова Чернівецької
обласної «Просвіти», описала вшанування українських ге-
роїв, знищених у липні 1941 р. на мосту через річку Дніс-
тер та масове знищення політичних в’язнів у в’язницях За-
хідної України. Від 2016 р. просвітяни щорічно вшановують
їхню пам’ять поблизу мосту через Дністер.

Також цього року відбулося вшанування письменника-
просвітянина Гаврила Гордого (псевдо Івана Діброви) в хра-
мі Православної Церкви України з нагоди 140-річчя його
дня народження. Іван Діброва – письменник, поет, публі-
цист, перекладач газети «Буковина» у Відні. За прогресивні,
проукраїнські думки австрійська влада двічі ув’язнювала
його. Згодом був отруєний. На вшанування пам’яті Івана
Діброви прийшло біля 300 людей, з них понад 50 дітей, які
декламували поетичні твори Діброви. 

Хмельницький. Ніна Гаврилюк, заступник голови об-
ласної «Просвіти», повідомила про надруковану дитячу
книжечку її пера під заголовком «Мандрівка із Книго-
вичком», яка широко розповсюджується. Вона теж напи-
сала про день пам’яті поета Миколи Федунця і вручення
премії його імені дружині покійного поета Миколи Мач-
ківського. Просвітяни також відзначили день пам’яті
письменника Григорія Храпача.

Самбір. Голова Самбірської «Просвіти» Олександра Су-
марук організувала для просвітян поїздку до Ваньовичів,
щоб доповнити музейні матеріяли про Івана Боберського,
який народився у цій місцевості. Його батько о. Микола
Боберський, будівничий просвітянської будівлі в Самбо-
рі, а Іван Боберський був професором Львівської класич-
ної гімназії і засновником товариств «Луг», «Січ», Пласт
та «Сокіл-батько». Відбулася зустріч з директоркою шко-
ли п. Наталею Шубеляк та дослідницею родини Боберських
п. Олею Андрейко.
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