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Акція “Антисуржик”
19 січня 2009 року у м. Рівному за ініціювання Громадської організації
«Молода Просвіта» відбулася акція «Антисуржик». Акція приурочена до
Міжнародного дня рідної мови, який святкують у всьому світі 21 лютого.
Акція відбулася за сприяння заступника голови міста Галини Григорівни
Кульчинської, голови міського товариства «Просвіта», заступника
начальника управління освіти Катерини Іванівни Сичик, начальника
управління культури та спорту Андрія Петровича Ткачука.
Напередодні акції у місцевих осередках «Молодої Просвіти» та серед
студенства МЕГУ були зібрані листки паперу із написаним словом«суржиком». Слова: «тіпа», «прівєт», «хорошо», «пака», «колбаса»,
«столова», були запаковані в мішки з-під сміття та спалені на площі
Короленка.

Акція розпочалася о 14:00 біля обласної бібліотеки на
площі Короленка. Чарівна ведуча Вікторія у національному
одязі закликала до збереження рідної мови, ведучий
Андрій у своєму молодіжному стилі розмови доводив всім
престижність і, навіть, модне звучання української мови.
Підтримати вчительську молодь прийшли студенти кафедри
естрадної музики, які виконали українські пісні
«Перепілочка» та «Ніч під горобиною». Виконання пісень
було настільки сучасним та рухливим, що молодь не
втрималась і пішла в танок навколо басейну перед
бібліотекою.
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Заступник міського голови Галина Григорівна Кульчинська у своєму виступі зізналася, що і сама часто
вживає слова-«суржики», але відмітила позитивний вплив такої акції на сучасну молодь. Заступник
начальника управління освіти Катерина Іванівна Сичик зазначила про необхідність згуртування молоді та
збереження рідної мови. Голова ГО «Молода Просвіта» Людмила Грекул закликала молодь довести всім
оточуючим і впершу чергу самим собі, що молоді люди здатні впливати на обстановку в місті та державі, і
готові боротися за рідну мову, спершу очистивши її від слів-«суржиків».

Виступи переможців конкурсу «Поліські пересмішники»
довели, що серед молоді є дуже багато талантів та
знову ж таки висміяли негативний вплив суржика.
Мабуть, найхвилюючою миттю, ба, ні - найцікавішою і
«найприкольнішою» - було спалення мішків зі словами«суржиками». Слід зазначити, що їх було понад 38, не
враховуючи тих слів, що були написані перехожими, так
як, по периметру площі працювали студенти-волонтери,
які запитували в перехожих власні слова-«суржики».

Здається, всі відчули своєрідне полегшення, дивлячись, як бруд з рідної мови зникає в палаючих
язиках полум’я. Думаю, що не всі скоро перестануть вживати слова-паразити, але впевнена, якщо
слово було написано і відібрано зі свого лексикону відверто, якщо людина довго «рилася» в
своїй голові, щоб віднайти те, що засмічує саме її, власну мову, і коли вона бачила як зникає те
слово на папері у вогні .... не буде більше того слова у її звучанні.
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Установча конференція
30 січня 2009 року з ініціативи голови Рівненської
міської культурно-просвітницької організації
«Просвіта» Катерини Сичик проведена установча
конференція зі створення міської громадської
організації «Молода Просвіта».
У конференції взяли участь делегати від чотирнадцяти
шкіл. З напутнім словом до молоді звернулася голова
Рівненської міської культурно-просвітницької
організації «Просвіта» Катерини Сичик та окреслила
головні проблеми сучасної молоді.

Гостями конференції були активні просвітяни та представники влади: начальник управління освіти
Рівненського міськвиконкому Віталій Новак, заступник міського голови Галина Кульчинська, начальник
управління культури і туризму Андрій Ткачук, викладач Рівненського національного університету водного
господарства та природокористування Любомир Гладун, члени ради міського об’єднання товариства
«Просвіта» Михайло Борейко, Євгенія Гладунова, Мирослава Косарєва.
Нагороджені почесними грамотами та подяками Рівненської міської ради за активну просвітницьку
діяльність, вагомий внесок у справу національно-патріотичного виховання молоді та з нагоди 140-річчя
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка: Наталя Бойко, вчитель історії Рівненського
навчально-виховного комплексу №2 «Школа-ліцей» Рівненської міської ради; Євгенія Гладунова, член
ради міського об’єднання «Просвіта»; Анатолій Дацков, член національної спілки журналістів України;
Мирослава Очеретяна, викладач музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету;
Валентина Ярощук, директор Рівненської обласної державної бібліотеки; Любомир Гладун, викладач
Рівненського національного університету водного господарства та природокористування; Наталя
Подранецька, методист управління освіти Рівненського міськвиконкому; Валентина Полюхович, скарбник
міського об’єднання «Просвіта»; Ніна Сукач, директор загальноосвітньої школи №20 Рівненської міської
ради.
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До молодих просвітян звернулися члени товариства «Просвіта», заступник міського голови Галина
Кульчинська, Євгенія Гладунова, член ради міського об’єднання «Просвіта»; Любомир Гладун, викладач
Рівненського національного університету водного господарства та природокористування; Наталя Подранецька,
методист управління освіти Рівненського міськвиконкому.

Новостворену молодіжну організацію прийшли привітати вихованці ДНЗ№45, учасники гурту «Дежавю».
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У виступах молодих просвітян звучали слова до рідної держави, рідної мови, розуміння всіх
проблем, пов’язаних з молоддю та шляхи їх вирішення у яскравий, неформатний, близький до
молодих людей спосіб.
Результатом конференції стало створення міської молодіжної громадської організації «Молода
Просвіта» та обрано її головою Людмилу Грекул, вчителя англійської мови Рівненського навчальновиховного комплексу №1 Рівненської міської ради.
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Звітно-виборча конференція
2 квітня 2009 року в міському палаці «Текстильник» відбулася звітно-виборча конференція
міського об’єднання товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

«Просвіта» - це світло нації,
її історична пам’ять.
«Просвіта» - це організація,
яка будила, будить і буде будити
приспану гордість народу,
що із руїни піднявся за свою
свободу.

НаНа
конференцію
прибули
делегати
із 64
осередків
міста,
а також
запрошені
гості.
конференцію
прибули
делегати
із 64
осередків
міста,
а також
запрошені
гості.

Конференція розпочалася молитвою «Отче наш», яку виконав просвітянський хор.

Голова міського товариства Катерина Сичик прозвітувала про роботу товариства за останні 4 роки.
Підкреслила, що національна ідея; захист та утвердження української мови, культури, духовності,
звичаїв та обрядів; виховання молоді у національно-патріотичному дусі – це основа праці у
«Просвіті». Зазначила основні заходи, які відбувалися в нашому місті під егідою «Просвіти»:

Щорічні конкурси серед молоді на кращі поетично-літературні твори «Перло многоцінне» до Дня
української писемності;
Свято української мови до Міжнародного дня рідної мови – 21 лютого – спільно з обласною
бібліотекою, з бібліотекою для юнацтва.
Вшанування наших світочів в школах, в бібліотеках, у будинках культури. Це – вшанування Л.
Українки, І. Франка, Т. Шевченка, В. Стуса, О. Ольжича, Є. Маланюка та інших.

Також голова окреслила основні проблеми:

Недостатня робота Ради об’єднання з вищими навчальними закладами, організаціями та
9
установами, медичними закладами;

Конференція розпочалася молитвою «Отче наш», яку виконав просвітянський
хор.

Голова міського товариства Катерина Сичик прозвітувала про роботу товариства за останні 4 роки.
Підкреслила, що національна ідея; захист та утвердження української мови, культури, духовності, звичаїв
та обрядів; виховання молоді у національно-патріотичному дусі – це основа праці у «Просвіті». Зазначила
основні заходи, які відбувалися в нашому місті під егідою «Просвіти»:


Щорічні конкурси серед
молоді на кращі поетичнолітературні твори «Перло
многоцінне» до Дня
української писемності;



Свято української мови до
Міжнародного дня рідної
мови – 21 лютого – спільно з
обласною бібліотекою, з
бібліотекою для юнацтва.



Вшанування наших світочів в
школах, в бібліотеках, у
будинках культури. Це –
вшанування Л. Українки, І.
Франка, Т. Шевченка, В. Стуса,
О. Ольжича, Є. Маланюка та
інших.
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Також голова окреслила основні проблеми:




Недостатня робота Ради об’єднання з вищими навчальними закладами, організаціями та
установами, медичними закладами;
Недостатнє висвітлення роботи первинних осередків у засобах масової інформації;
Посилення роботи Ради щодо виконання Закону України «Про мови в Україні».

Доповідь голови товариства обговорювали члени ради: Євгенія Гладунова, Лілія Овдійчук, Мирослава
Косарєва та Людмила Грекул. В обговоренні доповіді взяли участь також члени ради обласного
товариства Віталій Новак та Наталія Сосюк.

Всі виступаючі відзначили позитивний вплив роботи товариства та оцінили роботу «Просвіти»
задовільною. Було обрано раду «Просвіти» у складі 17 осіб. Головою товариства одноголосно обрано
Катерину Сичик.

«Просвіта» - це світло нації,
її історична пам’ять.
«Просвіта» - це організація,
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Акція “Великодні писанки”
18 квітня 2009 року за ініціативи заступника міського голови Галини Кульчинської у місті Рівному
проводилась акція «Великодні писанки».
На клени у центральній частині Рівного почепили пасхальні яйця. Для дерев написали понад тисячу
писанок. За фарби й пензлі взялися учні художньої школи і вихованці закладів для дітей з особливими
потребами «Особлива дитина» та «Пагінець». Вулиця Соборна перетворилася на алею особливих
пасхальних дерев.
Члени «Молодої Просвіти» взяли участь у акції, допомігши розвісити писанки на деревах в центрі міста.

«Просвіта» - це світло нації,
її історична пам’ять.
«Просвіта» - це організація,
яка будила, будить і буде будити
приспану гордість народу,
що із руїни піднявся за свою свободу.
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Презентація “Весняної книжки”
12 травня 2009 року за ініціативи «Молодої
Просвіти» на чолі з Людмилою Грекул та підтримки
юнацької обласної бібліотеки відбулась
презентація «Весняної книжки».
«Весняна книжка» упорядкована авторами З. Жук,
Г. Кирієнко, Ю. Березенко, та видання підготоване
з ініціативи Київського молодіжного
православного братства святих князів
страстотерпців Бориса та Гліба.
«Весняна книжка» – збірник, сформований за
принципом читанки-хрестоматії, містить твори для
дітей про основні християнські свята, що
припадають на весну. Добірка охоплює
різножанровий доробок сучасних українських
письменників: вірші, казки, оповідання, легенди,
перекази.
В презентації взяли участь упорядники та видавці
книжки, вчителі християнської етики м. Рівного і
школярі міста.
Вихованці та учні навчально-виховного комплексу
№1 м. Рівного показали своє бачення мотивів
«читанки». Вихованці групи №6 прочитали 2 поезії
з книжки: «Великодню слава» Наталії Любиченко
та «Христос Воскрес» Меланії Павленко
Кравченко. Надійка Наперковська виконала пісню
на слова Валентини Бондаренко «Мамин день» та
музику, яку написав вчитель цього ж закладу
Денис Остапюк. Учні третього класу виступили з
інсценізацією казки Наталії Сиротич «Як
подякувати Господеві».
Наприкінці презентації деяких творів за участю
дітей, упорядники з міста Києва відповідали на
запитання запрошених.
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Тематичний вечір “Мова кожного
народу – неповторна і свята”
21 травня 2009 року відбувся тематичний вечір «Мова кожного народу – неповторна і свята» (До Дня
слов’янської писемності і культури) за участю слов’янських товариств Рівного. Студенти Рівненського
державного гуманітарного університету представили літературно-художню композицію про виникнення
писемності на Русі та про значення збереження рідної мови у культурі кожного народу: «Є мова – є
нація».
У заході взяли участь представники обласного відділення Всеукраїнського об’єднання «Білорусь»;
товариств польської культури на Рівненщині ім. В.-С. Реймонта та ім. Г. Сінкевича; Рівненської обласної
громадської організації «Російський культурний центр» і «Товариства російської культури ім. О. С.
Пушкіна»; товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка; відділу у справі національних меншин Рівненської
облдержадміністрації.
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22 травня – День перепоховання
Т. Г. Шевченка
22 травня 1861 року був перепохований Тарас Григорович Шевченко на березі Дніпра близь м. Канів, і,
таким чином, виконано його заповіт. Молодь надавала цьому великого значення, оскільки це була перша
зустріч поета з народом і цей день перетворився на свято.
22 травня 2009 року м. Рівне за ініціативи міського об’єднання товариства «Просвіта» ім. Тараса
Шевченка та підтримки місцевої влади теж відзначало день, коли тіло Великого Кобзаря було перевезено
на Україну. Біля пам’ятника поета зібралась рівненська влада, молодь, жителі міста.
Заступник голови товариства «Просвіта» у м. Рівному Мирослава Косарєва залишила біля підніжжя
пам’ятника грудочку землі із Тарасової могили.
Ці квіти для тебе, Кобзарю!
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Фестиваль “Зборівська битва”
15 серпня 2009 року в Тернопільській області
з нагоди 360-ї річниці Зборівської битви
відбувся військово-історичний фестиваль
«Зборівська битва», на місці бою українських
козаків Богдана Хмельницького з польським
військом короля Яна-Казимира.

«Молода Просвіта» Рівного на чолі з Людмилою Грекул та члена правління Рівненської обласної
організації товариства «Просвіта» Анатолієм Горецьким за підтримки Рівненської обласної організації
товариства «Просвіта» (голова Світлана Ніколіна) й міського об’єднання товариства «Просвіта» (голова
Катерина Сичик) доєдналася до учасників фестивалю та провела незабутній час на місцях бойової
слави українських козаків.
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Урочиста хода-представлення військово-історичних клубів з України, Польщі та Білорусі,
учасників фестивалю «Байда» та гостей пройшла з території Білого Берега і аж до Козацької
могили.

У рамках фестивалю було відтворено битву при переправі через річку Стрипа. Участь у
реконструкції битви взяли близько 100 членів історичних клубів з України, Польщі та Білорусі. Під
час символічного бою використані 3 гармати, 2 ожига і мушкети XVII ст. Усі піротехнічні ефекти
забезпечували фахівці кіностудії ім. О. Довженка. У реконструкції були представлені реєстрові
козаки й повсталі селяни, польські військові формування, а татарське військо зображали групи
кінних каскадерів.
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На центральному стадіоні проходив
богатирський турнір на призи Василя Вірастюка
за участю самого Вірастюка – найсильнішої
людини світу.
Молоді просвітяни також зустрілися з
наймолодшим мером Європи (23 роки), головою
міста Зборова Василем Мартюком.
Незабутні враження та патріотичний дух
полонили серця молодих просвітян м. Рівного.
Минуле своєї нації стає ближчим, зрозумілішим,
коли на власні очі бачиш відтворення подій того
часу, захоплюєшся мужністю та відвагою
хоробрих козаків, мудрістю та благородством
Богдана Хмельницького. Молоді люди переконані,
що знати й проникатись історією свого народу
повинен кожен українець, який поважає Україну,
рідну мову і себе, а завдяки фестивалям можна не
тільки дізнатись багато нового та цікавого, а й
самим стати учасником історичних дійств.
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