ПРОСВІТА

ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕПОХОВАННЯ ШЕВЧЕНКА

22

травня в різних регіонах України просвітяни
відзначали важливий день в історії України – перепоховання Тараса Шевченка.
У центрі Львова відбулося вшанування 161-ї річниці перепоховання на Чернечій горі в Каневі великого українського поета і художника Тараса Шевченка. Імпреза
організувала Львівська обласна «Просвіта», яку очолює
Ярослав Пітко. Він привітав присутніх львів’ян і гостей
та наголосив на важливій ролі Шевченка у творенні новітньої української нації, на актуальності Шевченка сьогодні. Учасники заходу поклали квіти до пам’ятника, а студенти Львівського національного університету імені Івана Фрнка, «Львівської політехніки», Університету ветеринарної медицини та біотехнології читали поезії геніального поета. Музичні твори виконав хор оперної студії
Львівської музичної академії під диригентурою Мар’яна
Телішевського. Інформації про відзначення подала Оксана Шиян, ведуча заходу.

Полтава. Голова «Просвіти» Микола Кульчинський
продає книги

Просвітяни, хоч і дуже зайняті волонтерською працею
в цей воєнний час, не забувають свого Пророка Шевченка та його Думки.
Професор Віра БОДНАРУК,
голова Товариства Української Мови (США)
29 травня 2022 року
Залучені фото з архіву Боднаруків

Голова Львівської «Просвіти» Ярослав Пітко
вітає присутніх

Полтавська обласна «Просвіта» закликала полтавців
відзначити 22 травня оголошенням на «фейсбук» і прийти
на площу перед театром ім. Миколи Гоголя. Тут була виставка просвітницьких видань, які можна було придбати.
Половина коштів з продажу книг була передана полтавським волонтерам для закупівлі необхідних речей для воїнів на фронті. Опісля було покладено квіти до пам’ятника Кобзареві та читання його творів.
Голова Полтавської «Просвіти» Микола Кульчинський
говорив про значення Шевченка для українців. Він зацитував фрагмент з праці Івана Дзюби «Тарас Шевченко. Життя і Творчість»: «Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу» і закінчив словами Шевченка:
«Свою Україну любіть,
Любіть її. Во время люте,
В останню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть»
Самбірська «Просвіта» під проводом голови Олександри Сумарук вшанувала перепоховання Шевченка 22
травня спочатку в домівці «Просвіти», а потім біля
пам’ятника Кобзареві в Самборі. Крім просвітян на відзначення прибуло близько 40 біженців із Харкова, які тепер проживають у Самборі. Просвітянин з Харкова А. Шуба
виступав на імпрезі. Духовий оркестр та хор «Червона Калина», заснований у 1986 році, збагатили програму.
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Самбір. Духовий оркестр

Самбір. Біля пам’ятника Т. Шевченку
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