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ч. 23, 13—19 червня 2013 р. “СЛОВО ПРОСВІТИ”

«Просвіта»
“Вшановують людей, котрі зробили вагомий
внесок у розвиток української ідеї, культури та
самоідентичності”. 

Вшанували
подвижницю 
Ігор ГАЛУЩАК,
Львів

У Львові шанують людей, котрі
зробили вагомий внесок у розвиток
української ідеї, культури та самоі�
дентичності. 4 червня в актовому за�
лі Музею етнографії та художнього
промислу відбулись урочистості з
нагоди святкування 80�річного юві�
лею Ростислави Федак. 

Ця патріотка за свою творчу й подвиж�
ницьку працю з відродження національних
святинь, звичаїв та обрядів нагороджена
численними подяками й грамотами. Пані
Ростислава також гордо носить звання “По�
чесна членкиня Союзу українок України” та
“Почесна голова Самбірської районної орга�
нізації Союзу українок”. Вона кілька років
була й головою секретаріату Союзу українок. 

“Наше місто багате на людей, які за
своє життя чимало зробили для його соціо�
культурного розвитку. Їх необхідно шану�
вати й підтримувати”, —  зазначила на�
чальник управління соціального захисту
Львівської міської ради Наталя Федорович.

Вітаючи подвижницю від імені місько�
го голови Львова, Наталя Федорович вру�
чила ювілярці пам’ятну медаль та однора�
зову грошову допомогу. 

Надія КИРЯН
Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА  

У немалій залі усі охочі привітати юві�
ляра не вмістилися. Стільцями заставили
всі проходи, творчі колективи перебували
у фойє, змінювали один одного… Вела ве�
чір Емма Бабчук, заслужений журналіст
України, “золотий голос” Українського
радіо. “У свіжих публікаціях, яких немало,
Леопольда Івановича називають “прапо�
роносцем української пісні”, “жайворон�
ком на асфальті”, “сопілкою столиці на�
шої” та іншими не менш промовистими
словами, — розпочала вечір ведуча. — Він
кандидат мистецтвознавства, член Націо�
нальної спілки композиторів України, лау�
реат Шевченківської премії, премії імені
Павла Чубинського. Має багато різних на�
город. Сподіваюся, що до цих відзнак при�
єднається ще й звання Герой України”. 

Хор “Гомін” під керівництвом Лео�
польда Івановича виконав “Веснянки”, з
яких 1969 року почалася творча діяльність
колективу, та інші обрядові пісні в обробці
Леопольда Івановича, а також його власні,
зокрема “Купальська ніч”, яка полюбила�
ся багатьом українцям. Про популярність
пісенної творчості колективу свідчить хоча

б те, що люди в залі захоплено підспівува�
ли виконавцям. 

Емма Бабчук торкнулася історії ство�
рення хору, яка була непростою. В імпер�
ські часи відродження народних тради�
цій, виконання обрядових пісень вважали
проявами буржуазного націоналізму.
Щоб співати колядки чи щедрівки, ку�
пальські та інші твори, треба було мати
неабияку сміливість. Ведуча згадала, що
Леопольда Ященка та багатьох учасників
“Гомону” за цю діяльність виключали з
творчих спілок, звільняли з роботи, пе�
реслідували…

Нині хор “Гомін” воістину народний —
він завжди в гущі подій — на вулицях, май�
данах, у парках, біля Дніпра, там, де відбу�
ваються традиційні українські свята. А та�
кож на мітингах, культурологічних зібран�
нях тощо. Це не просто колектив, це сере�
довище, з якого відбруньковувалися нові
талановиті гурти. Серед них відомий нині
колектив “Чумаки” (керівник Василь Три�
ліс), який привітав ювіляра запальними
піснями. До привітань приєдналися ан�
самбль традиційної музики “Буття”, Київ�
ський хор “Оболонь” (керівник Олек�
сандр Свердюк), ансамбль “Перевесло”,
ансамбль народної музики “Роксоланія”

Інституту філології Київського  національ�
ного університету ім. Тараса Шевченка
(керівник Іван Павленко). Студентки�
фольклористки дякували першопрохідцям
за те, що їм “створили зелену дорогу”, що
нині мають змогу вільно займатися улюб�
леною справою, збирати фольклор, вико�
нувати народні пісні.

Багато щирих, захоплених слів звучало
у привітаннях. Голова Спілки офіцерів Ук�
раїни Євген Лупаков назвав Леопольда
Івановича “генералом ідеологічного фрон�
ту”, заступник голови НРУ Володимир
Шовкошитний — найактивнішим рухів�

цем. Заступник голови КУНу Юрій Шепе�
тюк зазначив: “Там, де з’являється “Го�
мін”, — наш захід справжній”; Павло
Мовчан звернув увагу на те, що учасники
хору — переважно просвітяни. Привітали
ювіляра народний артист України Олек�
сандр Василенко, представник Чернігів�
ського земляцтва в Києві, поет, етнолог
Микола Ткач та багато інших. 

На жаль, представники влади захід
проігнорували, “не помітили”, хоч для лю�
дей це була визначна подія. Тепле слово
сказав голова комісії культури й туризму
Київської міськради Дмитро Нікульшин.

Вчителі й головні спеціалісти під керів�
ництвом начальника управління освіти
В. Г. Швеця та працівники методичного
центру під керівництвом Лесі Намаки ор�
ганізовують шевченківські читання, зма�
гання юних поетів і читців, постійно бе�
руть участь у міжнародних конкурсах знав�
ців української мови імені Петра Яцика та
імені Т. Шевченка. Плідно працюють по�
зашкільні заклади: центр туризму, будинок
творчості дітей та юнацтва, спортивна, му�
зична та художня школи. Під керівниц�
твом знаного педагога, лауреата обласної
премії ім. Омеляна Поповича, директора
центру туризму А. П. Дудки 25 років тому
створили цей заклад. Його вихованці посі�
дають призові місця не лише в області, а й
в Україні, долаючи круті вершини та стеж�
ки Карпат, Уралу, Криму, Саян, Кавказу,
виховуючи любов до природи, збереження
її краси та оспівуючи рідний край. 

Успішно захистили наш район діти у
всеукраїнському конкурсі “Кращий чи�
тач”, який готували та проводили бібліоте�
ки. Учениця 6 класу Кам’янської школи
Майя Рубанець виборола перше місце на
районному та обласному форумах і її за�
просили до Львова для підсумкової зустрі�
чі з кращими читачами України. 

Активно діяла літературно�мистецька
студія “Витоки” при районній газеті “Но�

вий день”, яка нині святкує 35�річчя. Чле�
ни цієї спільноти видали 51 книгу власних
творів. Виходить п’ята антологія наших
аматорів, спонсор видання — головний ре�
дактор газети “Новий день” Микола Шап�
ка. Оформлено великий альбом, де висвіт�
лено здобутки кожного літстудійця.

Районний будинок дозвілля молоді,
його драматичний, хоровий, танцюваль�
ний колективи щорічно залучають до учас�
ті більше тисячі аматорів сцени. Наші тан�
цювальні колективи “Ізвораш” під керів�
ництвом сім’ї Нагірних об’їхали майже
всю Європу зі своїми запальними танця�
ми, пропагуючи українське, румунське та
прикарпатське буковинське мистецтво. 

У приміщенні Народного дому обгово�
рюємо матеріали нашого часопису “Слово
Просвіти”. Особливо завдячуємо просві�
тянам М. С. Майщук, Є. Д. Лупуляк, М. К.
Труш, Н. В. Трошиній, які допомагають
готувати заходи, розповсюджувати літера�
туру, оформляти стенди тощо. Цікаві теплі
нариси, статті пишуть наші журналісти
Микола Шапка, Василь Гейніш, Лариса
Дущак, Світлана Григор’єва, Валентина
Лучак. Пропагують українську пісню ком�
позитори Віра Франчук, Олексій Юрке�
вич. Вдячні Івану Сандулу, улюбленцеві ді�
тей і дорослих, який багато років поспіль
готував ансамблі сопілкарів. 

Особливу увагу звертали промовці на
виховання підростаючого покоління. Учи�
телів та батьків турбує зниження інтересу у
дітей до книги, до читання. Тривожить за�
лежність від комп’ютерів і телеекранів.
Хвилює естетичне, фізичне виховання, ви�
ховання поваги до старших, милосердя,
бережливого ставлення до природи. 

Нині відзначили столітній ювілей від
дня народження народної поетеси, мис�
ткині Домки Сидорівни Ботушанської. На
базі Глибоцького ліцею відкрито музей,
директор якого — племінниця поетеси
Ольга Василівна Шевченко. Вона зібрала
унікальні матеріали, документи, листи,
невідомі твори, картини; оформила стен�
ди, що розповідають про життєвий і твор�
чий шлях письменниці.

Відомий на всю Україну краєзнавчий
музей у селі Старий Вовчинець, який
створив і надалі поповнює колишній ди�
ректор місцевої школи Іван Касіянович
Топало. 

Наша спільнота готується відзначити
цього року ще одну знаменну дату: 150�
річчя від дня народження Ольги Кобилян�
ської. Члени обласної та районної “Прос�
віти” посадили алею чайних троянд біля
криниці та вздовж стежок на обійсті пись�
менниці в селі Димка, де вона писала свою
повість “Земля”. Наші аматори створюють
вірші та пісні, присвячені знаменитій зем�
лячці, рідному селищу. 

Відзначили творчу роботу Віоріки Кре�
цу, Івана Сандула, Віри Франчук, Флорі
Лерки, Жоржетти Цуркан, Василя Мора�
ру; вручили подяки незмінній ведучій ба�
гатьох заходів Орисі Нагірній, вишиваль�
ниці Домніці Продан, ткалі Євдокії Віз�
нюк. Дитячий ансамбль “Дзвіночки” ви�
конав “Пісню про Глибоку”, на музику
Олексія Юркевича.

Прес#центр Глибоцького районного осе#
редку “Просвіти” Чернівецької області

У любові до Бога і рідного краю
На звітно�виборній конференції районного осередку “Просвіти” селища

Глибока його голова Олександра Приходько�Возняк проаналізувала роботу
районної і первинних організацій. У доповіді та виступах відзначали велику
просвітницьку роботу районного управління освіти й науки, управління куль�
тури, районних і сільських бібліотек, УПЦ КП під керівництвом благочинного
отця Романа Грищука, який понад десять років докладає зусиль до будівниц�
тва собору імені рівноапостольної княгині Ольги, видав більше двадцяти
книг, спрямованих на виховання у підростаючого покоління любові до Бога і
рідної мови, до матері, до природи і свого народу. Завдяки його старанням
збільшується кількість парафіян.

Щороку обласні організації “Просвіти”
й МО “Жіноча громада” відзначають
Міжнародний день захисту дітей. У місь�
кому парку культури та відпочинку для
нашої малечі організували святковий кон�
церт.

Чудові ведучі – сестрички Дана та Діана
Данилюки представляли учасників кон�
церту. У казковий світ пропонували пори�
нути сестрички Соломійка та Яна Мель�
ник, Мартуся Хміль, Даринка Шкарута й

Вікторія Хтема. А Микола Безштанько заг�
рав на скрипці музичний твір “Спогад”.
Вихованці клубу “Мегаденс” продемонс�
трували спортивно�бальні танці.

Привітала дітей голова обласної органі�
зації “Жіноча громада”, завідувачка куль�
турно�масової роботи обласної “Просві�
ти” Михайлина Боднар. 

“Цього року вперше в області
відбулося свято батька. Сприяємо дітям
пільгових категорій у вступі до вищих та

середніх спеціальних навчальних закла�
дів, опікуємося бідними сім’ями, влашто�
вуємо літні відпочинки дітей�сиріт у ро�
динах, допомагаємо у проведенні благо�
дійних фестивалів для них, а також знахо�
димо меценатів, налагоджуємо зв’язки з
лікарями з�за кордону тощо. В обласній
“Просвіті” діє Клуб обдарованих дітей”,
— сказала пані Михайлина. 

На закінчення свята діти отримали у
подарунок книжки.

Наш кор.

Щаслива країна, у якій щасливі діти

Прапороносець української пісні
У Палаці культури “Печерськ” заводу “Арсенал” відбувся святковий кон�

церт,  присвячений 85�річчю Леопольда ЯЩЕНКА. Як слушно зауважив голо�
ва ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Павло Мовчан, такий захід мав би
відбутися в Палаці “Україна” за участі найвищих посадовців. Усі зійшлися на
тому, що незалежно від офіційного звання Леопольд Іванович вже нині — на�
родний герой України.

Ювіляра вітає ансамбль “Буття”


