
Допомога  на  Збереження  Рідної  Мови  

Товариство Української Мови (ТУМ-США) продовжує допомагати 

«Просвітам» в Україні у час війни з московською навалою. Фінансова поміч 

використовується на видавничу діяльність та гуманітарну допомогу. Листи 

подяки надходять електронною поштою коли немає перешкод. 

 

Буковина. Диктант Єдності 

Голова Буковинської «Просвіти» в Заставі  Світлана Масловська повідомила, 

що 9 листопада було організовано День Української Писемності та Мови. 

Але ця щорічна імпреза відбулася цим разом інакше через війну. Замість 

писати радіодиктант на тему «Твій Дім», через відключення електроенергії 

зацікавлені зібралися у Мама Центрі, де голова «Просвіти» розповіла про 

вшанування пам’яті  Нестора Літописця, причину засновання Дня Написання 

Диктанту Єдності та зачитала текст цьогорічного диктанту: «Твій Дім».  



 

Серед присутніх впереваж були переселенці зі східніх областей, які втратили 

свій дім через війну і опинилися на Буковині. Їм було важко писати про свою 

оселю, тому голова «Просвіти» запропонувала іншу тему:  «Микола Івасюк-

мистецтва невмирущий птах». Він народився на Буковині і широко відомий 

як автор картини «В’їзд Богдана Хмельницького в Київ». Геніальний маляр 

був страчений совєтським режимом 85 років тому, коли розстрілювали 

українських письменників, композиторів, мистців. Присутні дякували за нове 

відкриття для себе та необхідність розвитку української мови. 

Голова Луганської обласної «Просвіти», який перебуває у м. Вишгород, але є 

в тісному контакті з луганськими активістами, дякує ТУМ за підтримку. Він 

повідомляє, що хоч і тяжко через брак електронного зв’язку, телекомунікації, 

будинкового опалення, але паніки немає — тільки гнів і ненависть на ворога. 

На терені Київщини просвітяни не припиняють культурно-просвітницьку 

діяльність. Вони відзначали День української писемності і рідної мови та 

пам’ять жертв Голодоморів-Геноцидів українського народу 20-30-40 рр. 

минулого століття. 



 

Хмельницький. Радіодиктант 

Голова  Самбірської «Просвіти» Олександра Сумарук пише, що у вересні 

відбулися чергові франківські читання, які почалися в 2010 році біля 

погруддя Івана Франка в селі Ралівна коло Самбора. Але через епідемію в 

2020 і 2021 рр. читання відбувались в Самборі. Цього року, хоч і небезпечно 

було збирати людей через війну, однак читання таки відбулися. 



 

Хмельницький. Педагогічна Академія. Посередині сидить голова 

«Просвіти» Віталій Міхалевський 

Віталій Міхалевський, голова Хмельницької «Просвіти», повідомляє, що в 

рамках відзначення Дня української писемності та мови було проведено 

низку заходів, аби вшанувати Українське Слово на  національному святі 

державної мови. Було організовано участь у Радіодиктанті національної 

єдності; зустріч зі студентами Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії; зустріч зі студентами Хмельницького кооперативного інституту та 

співорганізація літературно-просвітницького проєкту «Мова — це те, що 

житиме вічно» у Хмельницькому Національному Університеті. Навіть 

повітряні тривоги не прешкодили учасникам вшанувати українське слово. 



 

Студенти Національного Університету 



 



Катерина Сичик, голова міської  «Просвіти» Рівного, повідомляє про великий 

успіх курсів української мови для переміщених осіб з Маріюполя, Харкова, 

Мелітополя, Бердянська, Ірпеня, Києва, Миколаєва, Попасної та Феодосії. Ці 

курси почалися в квітні в музеї «Просвіти» і на них записалося 32 особи. На 

нинішній день вже відбулося 3 сесії викладання і курс закінчили 103 особи, 

які отримали сертифікати. Викладачами були учителі української мови 

місцевих шкіл та ліцеїв. Назва курсів української мови: «Філіжанка кави по-

рівненськи». 

 

Історія «Просвіти» Самбірщини.  

Розповідає Олександра Сумарук, голова «Просвіти» 

Ректор Національного Університету «Острозька Академія» (НУОА) Ігор 

Пасічник повідомив, що частину отриманих фондів передано в пам’ять Св.п. 

Мирослави Наливайко буде використано на облаштування спеціяльної 

кімнати при Інституті Дослідження Української Діаспори НУОА, яка 



носитиме її ім’я. Друга частина фондів піде на підтримку вояків ЗСУ у 

вигляді ліків, продуктів харчування, гігієнічних засобів тощо. 

                        Віра БОДНАРУК, голова 

Товариства Української Мови (ТУМ-США) 

Залучені світлини з архіву Боднаруків 

16 листопада, 2022 


