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Подяка
Із добродієм Сергієм Овчаруком я познайомився давно. 

Разом працювали в Українській республіканській партії на 
ідею розбудови української України. Він із тих українців, 
які любов до рідного краю та національної державності 
виявляв не так у словах як у ділах і завжди підтримував 
партію грішми.

Ідея надрукувати мої твори в багатотомнику 
належить також йому. Не тільки ідея — оплата 
видання. То кожен читач, який знайде у цьому виданні 
моїх творів щось цікаве чи корисне для себе, хай подякує 
щирому українцю Сергію Овчаруку та його дружині   
  Ользі, що з поваги до мого життєвого шляху упродовж 
тривалого часу відривали кошти від свого сімейного 
бюджету й оплатили це велике видання.

Дай їм, Боже, добре здоров'я і щасливу долю!

Левко ЛУК'ЯНЕНКО
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