
24серпня, в день 31-ї річниці відновлення неза-
лежності України, українська громада південно-
західньої Флориди зібралася перед міською радою

міста Норт Порт, щоб урочисто відзначити цю важливу дату. 
Понад 150 мешканців не тільки Норт Порту, але й су-

сідніх місцевостей, зібралися вранці, аби бути присутні-
ми на піднятті українського прапора поруч з американ-
ським. Церемонію виконали Українські-Американські
ветерани (Ukrainian-American Veterans) під виконання
американського та українського славнів.

Голова Українського-Американського Клюбу (Ukrainian
American Club) Дарія Томашоска привітала присутніх і за-
просила до слова міського голову Пітера Емріча (Peter Em-
rich), який зачитав Проклямацію до Дня Незалежності Ук-
раїни і висловив солідарність з її народом у цей пекель-
ний час війни внаслідок жорстокої російської агресії. Чле-
ни Міської Ради також висловлювали свою підтримку ук-
раїнському народові в його прагненні до свободи і миру.

У своєму слові від Громадського Комітету, як органі-
затора Свята, Дарія Томашоска розповіла про історію бо-
ротьби українського народу в 20-21 ст. за незалежність, за
прагнення бути миролюбною европейською державою.
Всупереч цим намірам і бажанням Москва та її провід вже
півроку веде жорстоку війну проти Україну, щоб підкорити
її народ. Але з допомогою США та вільного світу українці
переможуть ворожу брутальну силу!

Інструментальний квартет молоді з Української Бап-
тиської Церкви спільно з усіма присутніми на урочисто-
му заході виконав молитву «Боже Великий Єдиний». На
закінчення урочистостей його учасники створили живий
ланцюг, щоб символічно бути з народом України в цей іс-
торичний день Незалежності України і заспівали «Ой у лузі
червона калина».

Щира подяка організаторам свята – членам Громад-
ського Комітету, до якого входять: Український Амери-
канський Клюб, (голова Дарія Томашоска); Товариство Ук-
раїнської Мови – ТУМ (голова Віра Боднарук); Українські-
Американські Ветерани, пост 40; Союз Українок Амери-
ки, Від. 56; Осередок ім. Св. Андрія.

Віра БОДНАРУК,
Голова Громадського Комітету 
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ДІАСПОРА

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ФЛОРИДІ 

Присутні співають «Боже Великий Єдиний»

Квартет молоді Української Баптиської Церкви; 
стоїть біля них пастор А. Хрипчук

На тлі Міської Ради стоять (зліва-направо): Р. Чайковський, Л. Бойко,
Б. Боднарук, В. Боднарук, Д. Томашоска, Є. Томашоский, О. Бабчук,

Ю. Данілович, commissioner Jill Luje і А. Соловейчик

Ветерани вивішують український прапор, Норт Порт


