
Просвітяни різних областей України невтомно працюють
у цей пекельний час російської агресії. Вони організо-
вують і доставляють гуманітарну та медичну поміч по-

требуючим та організовують курси української мови для пе-
реселенців зі сходу України. Крім цього вшановують своїх пись-
менників та стараються друкувати книжки для дітей і дорос-
лих, хоч і невеликим тиражем.

Хмельницький
Ніна Гаврилюк, заступниця голови Хмельницької обласної

«Просвіти», з групою просвітян відвідала могилу письменни-
ка Григорія Храпача в селі Гелетинці та подарувала книжки меш-
канцям села. Н. Гаврилюк, учителька і дитяча письменниця, пра-
цює над виданням нової книжки «Коли засипають діти». Такі
книжки для малечі дуже потрібні у воєнний час.

Буковина 
Голова Застанівської «Просвіти» на Буковині журналістка

Світлана Масловська провела цікаве інтерв’ю з переселенкою
з міста Українськ Донецької області Вікторією Вольською. Пані
Вольська – юрист, волонтерка, просвітянка. До 2014 року мала
приватну практику в Донецьку, а на початку російсько-укра-
їнської війни виїхала до рідного Українська, де допомагала
оформляти документи українською мовою. У Донецьку близь-
ко 80 відсотків мешканців прихильно ставились до створен-
ня до ДНР.

Але там були і є справжні патріоти України. Вони запо-
чаткували інтенсивний волонтерський рух, співпрацюють з ін-
шими громадськими організаціями і допомагають потре-
буючим. Пані Вольська хоч і була змушена покинути рідне міс-

то, але продовжує координувати надання гуманітарної допо-
моги Донецькій області.

Самбір 
Голова Самбірської «Просвіти» Олександра Сумарук по-

відомляє, що просвітяни продовжують допомагають військо-
вим та плянують у вересні відкрити курси розмовної україн-
ської мови для переселенців. Волонтери-просвітяни віднов-
люють роботу Малого Наукового Товариства ім. Шевченка, роз-
почату напередодні війни та плянують наступного року відкрити
музей історії «Просвіти». Пані Сумарук пише: «Головне тепер
– перемога України і ЗНИЩЕННЯ ЗЛА».

Полтава 
Микола Кульчинський, голова обласної «Просвіти», не-

втомно працює над виданням важливої просвітянської. Він зму-
шений їздити до інших міст, щоб знайти відповідну друкарню.
Недавно побачила світ книжка «Гетьман України Пилип Ор-
лик», видана невеликим накладом через висоу вартість папе-
ру і друкарські витрати. «Державна політика у гуманітарній сфе-
рі стала більш українською, але до вирішення внутрішних про-
блем набутих за часів поневолення ще далеко, – пише пан Ми-
кола. – Українська держава, яку рухівці, просвітяни та патріоти
здобули і відстояла у двох революціях, ніколи нічим нам не до-
помагала. Українські громадські організації тримаються на до-
помозі еміграції або поодиноких жертводавцях». Під сучасну
пору готова до друку книга спогадів п. Миколи «У нашій хаті
Радянського Союзу не було».

Товариство Української Мови (США) і в подальшому плянує
надавати поміч «Просвіті» на видавничу і гуманітарну працю.

Віра БОДНАРУК, Голова ТУМ-США
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ПРАЦЯ «ПРОСВІТ» У ВОЄННИЙ ЧАС 

Буковина. Кляса плетення вінків для дітей із сходу УкраїниХмельницький. Презентація книжки Н. Гаврилюк 

Збори просвітян Самбірського району


