
 

 

 
20 квітня 2012 року 
В середу, 6 червня 2012 року відбудеться річний урочистий бенкет Фундації Освіта, на якому 
традиційно вшановуються особи, що особливо відзначилися своєю громадською та благодійною 
діяльністю, а також зробили вагомий внесок у розвиток та підтримку української мови, культури 
та історії.  
Фундація Освіта – це благодійна організація, заснована 1982 року з метою підтримки 
Батьківського Комітету сприяння українській мові в Манітобі. Свою відданість високоякісній 
освіті Фундація Освіта особливим чином виявляє через підтримку Англо-української двомовної 
програми.  
Цього року на урочистому бенкеті Фундація Освіта має нагоду особливо відзначити та 
вшанувати пана Василя Соломона за його неоціненний вклад у розвиток української хорової 
музики в Манітобі. Пан Соломон віддано присвятив українському хоровому співу понад 60 років, 
провадячи такі відомі хори як чоловічий український хор «Гуслі», хор ім. О. Кошеця, жіночий та 
молодіжний хори Кафедрального Собору Пресвятої Трійці. Пан Соломон був одним з 
співзасновників Української Хорової Федерації Канади та дорадником відділу літургійного співу 
при Колегії  Св. Андрія  Манітобського Університету. Його заслуги були неодноразово 
відзначені протягом останніх років. Понад 60 років пан Соломон присвятив заохоченню 
музичних обдарувань та розвитку талановитих українських голосів.     
Рада Директорів Фундації Освіта запрошує Вас прийняти участь в урочистому бенкеті з на 
честь пана Василя Соломона, який відбудеться 6 червня 2012 року в Canad Inns Polo Park.  
Форму для замовлення квитків та резервації місць на бенкет додано до цього листа. Квитки 
також можна придбати у нашому офісі за адресою 1215-F Henderson Highway (просимо про 
попередню домовленість по телефону).  
З нагоди відзначення  діяльності Англо-української двомовної програми у Манітобі кожна 
школа, яка провадить цю програму, матиме нагоду представити свої досягнення та висвітлити 
відповідні події. Під час обіду відбудеться тихий аукціон, на якому будуть представлені праці 
видатних українських митців, а також благочинна лотерея.  
 
Дякуємо за Вашу підтримку. 
За додатковою інформацією телефонуйте (204) 942-5405. 
 
 
Щиро відданий, 
Кость Романюк  
Президент Фундації Освіта 

OSVITA BANQUET 
Honouring Bill Solomon 
Wednesday June 6, 2012 

Canad Inns Polo Park 
1405 St. Matthews Avenue 

6:00PM - Reception  
6:30PM Entertainment -7:00PM Dinner 

 


