В ЕЧІР П ОДЯКИ Д ОБРОВОЛЬЦЯМ
4 жовтня 2013 р. у “Золотому Леві” від‐
бувся Вечір Подяки Добровольцям, які до‐
помагали у проведенні свята Дня Незалеж‐
ности України у Centennial Park. Без їхньої
допомоги було б неможливо організувати
таке велике та гарне святкування. КУК‐Т
вдячний всім добровольцям за їхній час та
працю в цей день, всім членам Комітету по
проведенню Дня Незалежности, його спів‐
головам Лесі Бонк та Марійці Стадник, а
особливо нашим чудовим жіночкам з Комі‐
тету Українок Канади, відділ Торонто.

Your generous support is needed so that we
can continue to organize and promote the devel‐
opment of Ukrainian amateur arts groups, edu‐
cational seminars and displays, and community
volunteer activities.
To receive an income tax receipt for your do‐
nation, please make all cheques payable to the
Toronto Ukrainian Charitable Fund.
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Toronto Ukrainian Charitable Fund
Ukrainian Canadian Congress
Toronto Branch
208‐145 Evans Avenue
Toronto, ON
Canada, M8Z 5X8

(Леся Панько, газета “Новий шлях”, ч. 34)

БЮЛЕТЕНЬ
www.ucctoronto.ca

tel. 416‐323‐4772

КУК Торонто
Екзекутива
Оксана Рева
голова

Тарас Багрій
1‐ий заступник
організаційні справи

Петро Штурин
3‐ій заступник
зовнішні відносини
Леся Винницька
4‐ий заступник
адміністративні справи

Леся Бонк
Роман Бонк
Славко Борис
Павло Горбаль
Люба Зараска
Петро Кардаш
Анна Кісіль
Оксана Левицька
Оля Одинська Ґрод
Надя Прокопів
Рената Романчукевич
Юрій Сергійчук
Марійка Стадник
Ліда Фалкомер
Юрій Швидченко

Контрольна Комісія
Володимир Вигилюк
Андрій Тарапацький

2013

email: ucctoronto@bellnet.ca

208‐145 Evans Ave., Toronto ON M8Z 5X8

К ОНҐРЕС У КРАЇНЦІВ К АНАДИ ,
ВІДДІЛ Т ОРОНТО , ЩИРО ВІТАЄ В АС
З Р ІЗДВОМ Х РИСТОВИМ
ТА Н ОВИМ Р ОКОМ !
Б АЖАЄМО В АМ ВЕСЕЛИХ СВЯТ ,
ДОБРОГО ЗДОРОВ ’ Я , ДОБРОБУТУ ТА
ЗЛАГОДИ У В АШИХ РОДИНАХ !

Євгенія Петрова
2‐ий заступник
внутрішні відносини

Члени Управи
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Конґресу Українців Канади
Відділ Торонто

Грудень 2013

Маркіян Швець
колишній голова

Please send your cheque with your name,
address and telephone number to:

Цьогорічне святкування Дня Незалеж‐
ности України припало саме на 24 серпня,
день, коли Україна була проголошена
незалежною державою. Аналізуючи сьогод‐
нішній стан України, із прикрістю стверджу‐
ємо, що вона далеко не є демократичною,
тією країною, за яку боролися наші попе‐
редники. Але українці в Україні і українці,
розкидані по цілому світі, святкують і ті‐
шаться, що є своя незалежна держава. Ві‐
римо, що наша молодь – це той потенціял,
який поставить Україну поряд з високороз‐
винутими, демократичними країнами світу.
Українці Торонта і околиць під патрона‐
том Конґресу Українців Канади, Відділ То‐
ронто, відсвяткували День Незалежности
України, за традицією, у Centennial Park в
Етобіко. Програма була дуже добре опра‐
цьована і підготовлена, що присутні різного
віку могли задовольнити свої смаки: відбу‐
лися футбольні турніри, в яких брали участь
діти та дорослі; були павільйони, де можна
було ознайомитися з діяльністю організацій
чи підприємств, а також придбати різні
українські вироби; павільйон Шкільної Ради
при КУК‐Торонто зібрав чимале число дітей
різного віку, які мали нагоду грати в ігри,
малювати, як також придбати і нових дру‐
зів. Увагу кожного перехожого привертав
запах українських страв – тут можна було
поласувати смачними варениками, голубця‐
ми, ковбасками.
Перед початком концерту відбулося
невелике прийняття для канадських полі‐
тиків та голів українських організацій.
Серед гостей були – міністр закордонних
справ Джон Бейрд, депутати Канадського

Дорога українська громадо! Ваша фінансова
допомога – основа нашого бюджету. Внески
кожного і всіх нас разом є запорукою спіль‐
ного успіху задля більше ніж стотисячної
української громади м. Торонто!
Для отримання посвідки на звільнення від
доходового податку, просимо виписувати
чеки на Toronto Ukrainian Charitable Fund.

ТОРОНТО СВЯТКУЄ 22‐ГУ РІЧНИЦЮ
Н ЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ

уряду Бернард Троть’є, Тед Опиц, Боб Де‐
керт, Пеґі Неш, Оливія Чов, Дипіка Дамерла
та інші. На згадку про святкування О. Рева
від КУК, Відділ Торонто, подарувала канад‐
ським політикам вишивані сорочки.
Цього року для всіх була несподіванка –
вперше проводився музичний конкурс
“Українська зірка”, спонсором якого була
Кредитова Спілка “Будучність”. Марина То‐
польницька здобула перемогу в категорії
“Молодь”, а Катруся Вайнберг – в категорії
“Наймолодші”. Переможцям були вручені
подарунки та грошові нагороди.
У концерті взяли участь: Танцювальний
ансамбль “Веснянка”; Школа танцю “Барві‐
нок”; Школа мистецтв “Україна”; Танцюва‐
льний ансамбль “Десна”. На свято завітала
гостя з України – заслужена артистка Украї‐
ни Марта Шпак.
Все це дійство не могло б відбутися без
головних спонсорів, а це: платинові – роди‐
на Зарасків, Кредитова Спілка “Будучність”,
Українська Кредитова Спілка, Northland
Power, Starsky Fine Foods; золотий спонсор
– Caravan Logistics Inc.; срібні спонсори –
Кантор, MITEC‐EFX Show; і Media Sponsor –
CTV.

XXIV КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ К АНАДИ
8‐10 листопада у Торонті проходив XXIV
Конґрес Українців Канади. Триденний захід,
який відбувся в Airport Marriott Hotel, вклю‐
чав два дні цікавих панелей, семінарів, се‐
сійних засідань, дискусій, в яких взяли
участь провідні експерти у відповідних га‐
лузях. Обговорювали теми: управління та
розвиток громади (збір коштів, зміни у за‐
конах щодо неприбуткових організацій,
стосунки з адвокатурою і урядом); просу‐
вання української мови та культури; україн‐
сько‐канадські історичні питання та історич‐
на пам’ять України; Українська освіченість
та розширення впливу української громади
в Канаді серед молоді та недавніх іммігран‐
тів. Одним з найбільш очікуваних засідань
Конґресу було пленарне засідання “Україна:
через рік після парламентських виборів”.

У п’ятницю ввечері відбулася презентація
фіналістів конкурсу “Українські Дракони”.
СУСК отримав $25,000 за свій проєкт роз‐
витку молоді; Хор “Веснівка” – $15,000 за
проєкт онлайн бібліотеки хорової музики;
Lemon Bucket Orkestra – $20,000 на подо‐
рож по Канаді з виконанням української та
східно‐європейської музики.
Бенкет у суботу ввечері відбувся надзви‐
чайно цікаво і успішно. Вперше за 21 рік на
Конґресі був присутній актуальний прем’єр‐
міністр, достойний Стівен Гарпер. Присутні
мали нагоду бути свідками 25‐хвилинної
“Розмови з прем’єр‐міністром”. Після вече‐
рі Президент КУК Павло Ґрод вручив медалі
Т. Шевченка дев’ятьом номінантам: Василю
Балану, Роману Борису, д‐ру Дарії Даревич,
д‐ру Юрію Даревичу, Галі Кучмій, Валентині
Курилів, Ірені Мицак, Петру Шостаку та
Іроїді Винницькій.
У неділю делегати затвердили нову кон‐
ституцію, ухвалили резолюції та переобра‐
ли Павла Ґрода президентом КУК на на‐
ступні 3 роки.

Є ВРОМАЙДАН КАНАДА

ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

У світлі подій, які відбуваються у цей час
в Україні, КУК‐Торонто створив Комітет на
підтримку Євромайдану – “Євромайдан
Канада”. Цей Комітет успішно організував
та провів кілька демонстрацій у Торонті, де
зібралося багато небайдужих людей підтри‐
мати українців в Україні: 24 листопада, 1 і 8
грудня – біля Консуляту України в Торонті,
15 грудня на Yonge & Dundas Square, 29
грудня у Niagara Falls.
Підтримуйте нас чисельною участю на
демонстраціях та фінансово. Просимо, чеки
виписувати на: Ukrainian Canadian Congress,
Toronto Branch.

Громада Торонта відзначила 80‐річчя Го‐
лодомору в суботу, 23 листопада в Міській
Раді Торонта. Заповнена ротонда була свід‐
ком цієї урочистої події. Обидва Владики –
Преосв. єпископ Андрій (УПЦК) та Преосв.
єпископ Стефан (УКЦ) та духовенство від‐
служили Панахиду за упокій мільйонів
жертв Голодомору. Вечір провадив Славко
Борис, Голова УНО‐Торонто та член Управи
КУК‐Торонто. Міля Байрачна, внучка свідка
голодомору, та Микола Латишко, який пе‐
режив Голодомор, говорили пристрасно й
емоційно про цю трагічну подію, пригадую‐
чи дітям і майбутнім ґенераціям, щоб ніколи
не забули.
На відзначенні були присутні різні рівні
влади. Депутати від Федерального уряду:
Стелла Амблер і Бернард Троть’є передав
вітання від консерватів і Прем’єр‐міністра.
Пеґґі Неш прочитала вітання від опозиції та
п. Мулкера. Інші члени провінційного пар‐
ламенту, що мали слово, це – Дейвід Левак,
спікер Палати, достойний Тим Гудак, Майкл
Котеа, Шері ДіНово. Декларація міста То‐
ронтa про визнання Голодомору як ґеноци‐
ду проти українців була прочитана Стефкою
Стадник.
Заключне слово виголосила Президент
КУК‐Т Оксана Рева, після чого хвилиною
мовчання і дзвонами вшанували жертв Го‐
лодомору. (В. Держко “Holodomor Comme‐
moration in Toronto”, “Новий шлях” (ч. 46).
Переклад Надії Сидоренко.)

A GALA C ONCERT C OMMEMORATING
TH
THE 200 A NNIVERSARY OF THE
B IRTH OF TARAS S HEVCHENKO
S UNDAY, M ARCH 23, 2014
3:00 P. M.

KOERNER HALL
TELUS Centre for Performance and Learning
273 Bloor St. W.
Featuring: Pavlo Hunka, Gryphon Trio,
Canadian Bandurist Capella, Levada, Orion,
Toronto Ukrainian Male Chamber Choir,
and Vesnivka
For tickets call: 416‐408‐0208
or go online at: tickets.rcmusic.ca/public

Подяка Ліді Фалкомер, голові Комітету
по відзначенню Голодомору, та всім, хто
допомагав у підготовці цього вшанування.
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УРОЧИСТЕ ВІДЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИКІВ
У КРАЇНСЬКОЇ Г РОМАДИ
26 вересня 2013 р. українська громада
Канади відзначила своїх визначних провід‐
ників на церемонії нагородження, яка відбу‐
лася в Торонті. На церемонії семеро осіб
було нагороджено Медаллю Діамантового
Ювілею Королеви Єлизавети ІІ і тринадця‐
теро отримали нагороду від керівництва
Конґресу Українців Канади.
Медалями Діамантового Ювілею Коро‐
леви були нагороджені Божена Іванусів, Ва‐
лентина Курилів, Ірка Мицак, Оля Шевелій,
Марія Шкамбара та Оксана Закидальська.
Церемонія нагородження відбулась у
домівці УНО. Ведучою цієї події, на якій були
присутні близько 250 членів громади Торон‐
та була Христина Чолій. Головним доповіда‐
чем був Павло Ґрод, який вручив медалі та
нагороди і звернувся до присутніх з промо‐
вою щодо питань першочергових завдань
Конґресу Українців Канади. Нагороди від
керівництва КУК отримали Омелян Хабур‐
ський, Володимир Шевчук, Оля Одинська
Ґрод, Іван Іванюра, Анна Кисіль, Павло Ло‐
пата, Богдан Онищук Q.C., Зенон Потічний,
Рената Роман, Маркіян Швець, Орест Сте‐
ців, Анна Троян і Люба Зараска.
На завершення пан Армін Конн, голова
організації “Українських вільних козаків”,
нагородив П. Ґрода Козацькою медаллю.
Церемонія нагородження була організо‐
вана спільно Конґресом Українців Канади
Торонто та Національним КУК.
Від імени КУК‐Торонто щиросердечно ві‐
таємо усіх нагороджених медалями і дяку‐
ємо їм за всю працю на користь українсько‐
го суспільства в Канаді. На многі літа!

ПОМИНАЛЬНИЙ Д ЕНЬ В ОЇНА
3 листопада 2013 р. відбулося відзначен‐
ня Поминального Дня Воїна в Українсько‐
канадському Меморіальному Парку в То‐
ронті. Марш ветеранів до пам’ятника від‐
бувся у супроводі оркестри “Аванґард” під
дириґентурою Романа Ясінського.
Панахиду спільно відправили отці наших
церков та співав хор “Оріон”.
На відзначенні було близько 300 присут‐
ніх. Було зложено 26 вінків від урядів, вете‐
ранських, суспільно‐громадських та моло‐
діжних організацій в пам’ять всіх полеглих
українських воїнів та жертв війн.
Програмою провадив капітан Андрій Со‐
ханівський. Між іншим, він згадав італійську
кампанію 1943 р., де канадці українського
походження теж взяли участь, як і заснуван‐
ня І‐ої дивізії УНА в тому ж самому році.
Член Української Стрілецької Громади Кана‐
ди Денис Волинець продеклямував вірш
“Борцям за волю України”.
Заключне слово від імені КУК‐Торонто
склала голова Оксана Рева, яка висловила
щиру подяку Ветеранському Фонду при
Шевченківській Фундації за їхню фінансову
підтримку цьогорічного відзначення.
За ініціятивою комітету вже четвертий
рік підряд у матуральних клясах наших Рід‐
них Шкіл відбулися виклади про великий
вклад канадців українського походження у
збройних силах Канади.
Вічна пам’ять полеглим героям!
Kомітет “Дня Воїна”:
Юрій Сергійчук, Андрій Соханівський,
Леся Винницька, Надя Прокопів,
Богдан Ґоґусь, Юля Дроздовська
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