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 Foundation.

Toronto Ukrainian Foundation
Ukrainian Canadian Congress
Toronto Branch
208‐145 Evans Avenue
Toronto, ON
Canada, M8Z 5X8

(за джерелами ґазети “Новий Шлях”)
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Цьогорічне відзначення Дня Незалежнос‐
ті України у Centennial Park, яке відбулося у
суботу, 23‐го серпня, було надзвичайно ус‐
пішним. Відвідання було одне з найбільших
за останні роки – при вході було роздано
близько дев’яти тисяч браслетів, а загальне
число людей – ще більшим. Заходи почали‐
ся офіційним відкриттям та привітаннями
провідників громади і політиків, які змінили‐
ся концертом та виступами. Погода сприяла
відзначенню.
Говорячи про суботні відзначення, нав‐
мисно не використовуємо слово “святку‐
вання” з огляду на трагічні події війни на
Донбасі, які були на вустах і в думках усіх,
хто виступав і хто прийшов того дня до
Centennial Park. Нинішня ситуація в Україні
додала відзначенню особливого сенсу, і від‐
чувалося, що слова промовців про незалеж‐
ність не були просто словами, але асоціюва‐
лися з усім, що відбувається зараз, під час
війни. Усі канадські політики, які були гостя‐
ми відзначення, згадували події в Україні і
висловлювали рішучу підтримку українсько‐
му народові.
Треба зауважити, що державні канадські
урядовці були представлені на відзначенні
практично на найвищому рівні: прем’єр Он‐
таріо Kathleen Wynne, мер Торонта Rob
Ford, члени Парламенту Bernard Trottier та
Ted Opitz, міністер Chris Alexander, члени
Парляменту Онтаріо Peggy Nash, Dipika Da‐
merla та Monte McNaughton, кандидати на
посаду мера Торонта John Tory та David
Soknacki.
Були також присутні і виступали зі сцени
представники чеської та словацької (Rad‐
mila Locher), латвійської (Vilnis Petersons) та
естонської (Markus Hess) громад, чиї про‐

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 Foundation.

“В ІД ШЕВЧЕНКА ДО МАЙДАНУ”
ДЕНЬ Н ЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

мови на підтримку України були особливо
емоційними на тлі гіркого досвіду тих країн
у боротьбі з російським імперіалізмом.
Цей рік був особливо важливим почерез
ситуацію в Україні. Тому ми присвятили наш
концерт героям та подіям українського
Майдану. “Від Шевченка до Майдану” ми
охопили події від 1800‐х років до теперіш‐
ньої революції. Цим ми вшанували 200‐річчя
від дня народження нашого національного
героя Тараса Шевченка і Майдан.
Також цього року у нас була Виставка
Майдану, організована Комітетом “Євро‐
майдан Канади” при КУК‐Т, який невпинно
працює над ініціативами, щоб допомогти
Україні. На виставці були представлені фо‐
тографії, відео та зразки тієї допомоги, що
ми направляли в Україну.
У концерті взяли участь: Танцювальний
ансамбль “Веснянка”, Школа танцю “Барві‐
нок”, Школа мистецтв “Україна”, заслужена
артистка України Марта Шпак та інші.
Вже другий рік підряд проводився музич‐
ний конкурс “Українська зірка”, спонсором
якого була Кредитова Спілка “Будучність”.
Тимофій Пелех здобув перемогу в молод‐
шій категорії, а Олег Бунча – в старшій.
Вечірня забава була спонсорована
Українською Кредитовою Спілкою.
Як і кожного року відбулися дуже попу‐
лярні футбольні турніри для дітей та дорос‐
лих – “Козацькі ігри”. Були павільйони, де
можна було придбати різні українські виро‐
би. Павільйон Шкільної Ради при КУК‐Торон‐
то зібрав дуже багато дітей, які робили руч‐
ні роботи, малювали. Увагу кожного пере‐
хожого привертав запах українських страв.
Можна було поласувати смачними варени‐
ками, голубцями, ковбасками.
Все це відбулося завдяки фінансовій під‐
тримці головних спонсорів, а це: платинові
– родина Зараски, Кредитова Спілка “Бу‐
дучність”, Northland Power, Starsky Fine
Foods; золоті спонсори – Українська Креди‐
това Спілка, Caravan Logistics Inc., Horodyn‐
sky Farms Inc.; media sponsor – CTV.
Велика подяка організаційному комітето‐
ві на чолі з Лесею Бонк та Тарасом Антоні‐
вим, добровольцям, які організували від‐
значення Дня Незалежності, згуртували
українську громаду ще більше у цей нелег‐
кий для України час.

Оля Одинська Ґрод
організаційні справи
Маркіян Швець
зовнішні відносини
(колишній голова)
Петро Штурин
фінанси та внутрішні
відносини
Леся Винницька
адміністративні справи

Члени Управи
Тарас Антонів
Леся Бонк
Славко Борис
Богдан Винницький
Павло Горбаль
Люба Зараска
Петро Кардаш
Анна Кісіль
Оксана Левицька
Богдан Мацюра
Євгенія Петрова
Надя Прокопів
Марійка Стадник
Максим Столяревський
Ліда Фалкомер
Юрій Швидченко

Контрольна Комісія
Андрій Тарапацький
Володимир Вигилюк
Касандра Прокопів

email: info@ucctoronto.ca

208‐145 Evans Avenue 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 !
Д ВОРІЧНІ ЗВІТНО‐ ВИБОРЧІ ЗБОРИ
КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ,
ВІДДІЛ Т ОРОНТО
23‐го квітня 2014 р. відбулись Дворічні
звітно‐виборчі збори Торонтонського відді‐
лу Конґресу Українців Канади. Серед основ‐
них питань було підведення підсумків праці
місцевого відділу за період 2012‐2014 рр. та
вибори нового Голови та Управи.
Голова КУК‐Торонто Оксана Рева прозві‐
тувала за виконану працю та щиро подяку‐
вала усім членам Управи та українській гро‐
маді за працю над втіленням у життя проєк‐
тів Конґресу, та жертводавцям і спонсорам
за фінансову допомогу для їх здійснення.
Після звітів делегати одноголосно обра‐
ли головою КУК‐Торонто Тараса Багрія та
вибрали нову Управу.

У своєму слові новий голова заявив про
свою готовність працювати для загального
добра та закликав всі організації до тісної
співпраці. Тарас Багрій є представником
Шкільної Ради КУК‐Т та членом Екзекутиви
Міжнародної української громадської орга‐
нізації “Четверта хвиля”. При Управі КУК‐Т
Тарас Багрій вже працює 6 років. На протязі
цього часу був співголовою Комітету по від‐
значенні Дня Незалежності України, а на
протязі 2012‐2014 рр. був одним із заступни‐
ків Голови КУК‐Т – відповідав за організацій‐
ні справи.
Ми сердечно вітаємо Тараса Багрія з на‐
годи його обрання Головою Конґресу Укра‐
їнців Канади, відділ Торонто. Бажаємо йому
сили, здоров’я та подальших успіхів.
Щира подяка та признання уступаючій
Управі за особистий внесок і всю невтомну
працю на добро нашої громади.

РІЧНИЦЯ Є ВРОМАЙДАНУ
29‐го листопада 2014 р. члени україн‐
ської громади разом з почесними гостями
та представниками Канадського Уряду від‐
значили 1‐шу річницю Євромайдану і вша‐
нували тих, хто віддав своє життя у боро‐
тьбі за демократичні ідеали України. Захід
відбувся в українській домівці ім. Шевченка
в Торонто і був організований Комітетом
“Євромайдан Канади” при Конґресі Україн‐
ців Канади, відділ Торонто. Під час відзна‐
чення присутні вшанували пам’ять відваж‐
них воїнів, що віддали життя під час війни
на сході України. Був проведений спільний
молебень священиками з Української Като‐
лицької, Української Православної, Римо‐Ка‐
толицької Церков в Канаді, євангельської
церкви та мусульманським імамом.
“Сьогодні ми продовжуємо молитися.
Україна знаходиться в наших думках. З цьо‐
го часу в минулому році, ми, українсько‐ка‐
надська діяспора і члени Комітету продов‐
жують працювати цілодобово, щоб допо‐
могти Україні,” – сказав Маркіян Швець, го‐
лова “Євромайдану Канади”. Він подякував
всій громаді за підтримку, за $2,25 млн, які
були зібрані по всій Канаді, щоб допомогти
Україні протягом одного року. “Ці кошти
пішли на передову, на початку на Майдан, в
Крим, щоб допомогти татарській громаді,
українській армії та військово‐морському
флоту, і, щоб допомогти солдатам в Східній
Україні.”
Протягом минулого року Комітет орга‐
нізував понад 80 протестів і демонстрацій.
Було проведено багато збірок та кампаній
на різні цілі та потреби України. А саме:
Ukraine Fundraising – Celox campaign, збірка

на потреби школярів‐переселенців зі сходу
України, SchoolZone – Not WarZone, одяг
для переселенців, 2000 Kobo Readers для
поранених в АТО солдатів, Improved First
Aid Kits, “Recovery” Humanitarian Aid Pro‐
ject. (Більше про це на сторінці Комітету
http://euromaidancanada.ca/en/)
Була висловлена велика подяка Канад‐
ському Уряду за підтримку України в її бо‐
ротьбі за незалежність та територіальну ці‐
лісність. Як також за конкретну допомогу
військовим спорядженням для української
армії на суму $22 млн.
Особливим гостем на цій події був Вале‐
рій Чоботар, командир 5‐го батальйону,
який в даний час захищає аеропорт Донець‐
ка. Він висловив вдячність за підтримку з
боку канадців від імені фронтовиків та во‐
лонтерів.
На закінчення Маркіян Швець подяку‐
вав всім за присутність на відзначенні річни‐
ці Євромайдану, пригадуючи всім, що хоча
зроблено і досягнуто багато, але попереду
ще багато роботи. Наша громада має пра‐
цювати разом, щоб продовжувати допома‐
гати Україні.

В ЕЧІР ПОДЯКИ ДОБРОВОЛЬЦЯМ
26‐го вересня 2014 р. у “Золотому Леві”
відбувся Вечір Подяки Добровольцям, які
допомагали у проведенні різних подій та
проєктів КУК‐Т: День Незалежності України
у Centennial Park, Поминальний День Воїна,
Панахида по жертвах Голодомору, Триріч‐
ний Конґрес Українців Канади, Бенкет з на‐
годи нагородження Прем’єр Міністра Кана‐
ди Stephen Harper та ін. КУК‐Т вдячний всім
добровольцям за їхній час та працю.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФІЛЬМУ
“Г ОЛОДОМОР:
Г ОЛОСИ ТИХ, ХТО ВИЖИВ”
Тиждень вшанування жертв Голодо‐
мору розпочався в Торонто презентацією
документального освітнього фільму Аріад‐
ни Охримович – “Голодомор: Голоси тих,
хто вижив”, яка відбулася 16‐го листопада
2014 р. у будинку УНО. В основу стрічки
увійшли особисті розповіді українських ка‐
надійців, які пережили жахіття Голодомору
в Україні у 1932‐1933 рр.
Мета цього фільму – ознайомити сту‐
дентів шкіл в Торонто з одним із найбіль‐
ших ґеноцидів в історії людства – знищен‐
ням московською комуністичною владою
українського населення голодом.
Фільм зроблений дуже ефективно, тому
що дає нагоду студентам поставити себе на
місце тих, хто пережив Голодомор. Це було
зроблено через інтерв’ю із свідками Голо‐
домору та їх нащадками. Чітко було пред‐
ставлено як себе рятували ті, що вижили.
Фільм був створений у співпраці Україн‐
сько‐Канадського Дослідчо‐Документацій‐
ного Центру, Holodomor Research & Educa‐
tion Consortium та Конґресу Українців Кана‐
ди, відділ Торонто.
Велика подяка Ліді Фалкомер, Голові
Комітету по відзначенню Голодомору при
КУК‐Торонто, за організування цієї події; Ва‐
лентині Курилів, Голові Holodomor Research
& Education Consortium за її працю у вве‐
денні навчання про Голодомор у школах
Торонто; директору фільму Аріадні Охри‐
мович за працю над фільмом з такою важ‐
ливою для української спільноти темою.
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В ШАНУВАННЯ ЖЕРТВ Г ОЛОДОМОРУ

ПОМИНАЛЬНИЙ Д ЕНЬ В ОЇНА

22‐го листопада 2014 р. в Українському
Православному Соборі св. Димитрія на Lake
Shore Blvd. W. в Торонто відбулася органі‐
зована Конґресом Українців Канади, відділ
Торонто “Панахида по вшануванню жертв
Голодомору 1932‐1933 рр. в Україні”. Прео‐
священний єпископ Андрій (УПЦК) та Прео‐
священний єпископ Стефан (УКЦ) разом з
духовенством обох наших церков відслу‐
жили Панахиду за упокій душ мільйонів
жертв Голодомору.
Після Панахиди у церковній залі відбула‐
ся коротка програма. Микола Латишко,
який пережив Голодомор, говорив при‐
страсно й емоційно про цю трагічну подію,
пригадуючи дітям і майбутнім ґенераціям,
щоб ніколи не забули!
На відзначенні були присутні члени фе‐
дерального та провінційного парламентів.
Слово виголосили Jason Kenney – Міністер
Багатокультурності та Праці і Соціяльного
Розвитку, та Іван Бейкер – член провінцій‐
ного уряду. Від українського уряду висту‐
пила виконуюча обов’язки Генерального
консула України в Торонто Людмила Дави‐
дович.
Заключне слово промовила колишня Го‐
лова Конґресу Українців Канади, відділ То‐
ронто Оксана Рева, після чого хвилиною
мовчання вшанували жертв Голодомору і
пригостилися символічним обідом – бор‐
щем та житнім хлібом.

У неділю, 9‐го листопада 2014 р. відбу‐
лося відзначення Поминального Дня Воїна в
Українсько‐Канадському Меморіальному
Парку в Торонто. Марш ветеранів до па‐
м’ятника відбувся у супроводі оркестри
“Аванґард” під дириґентурою Романа Ясін‐
ського. Панахиду спільно відправили отці
наших церков та відспівав хор “Оріон”.
На відзначенні було біля 400 присутніх.
Було зложено 26 вінків від ветеранських, су‐
спільно‐громадських та молодіжних органі‐
зацій в пам’ять всіх полеглих українських
воїнів та жертв війн. Програмою провадив
капітан Андрій Соханівський. Між іншим
пригадав Операцію Оверлорд, день висадки
союзників в Нормандіі, а також сучасну вій‐
ну в Україні, де гине багато українських вої‐
нів‐патріотів. Денис Волинець продекляму‐
вав вірш “Борцям за волю України”. Також
спеціальним гостем цього року був полков‐
ник Збройних Сил України Віталій Кузьмен‐
ко. Полковник описав нелегкий стан на
фронтах українського Сходу, а також подя‐
кував Канаді за всю допомогу, яка надхо‐
дить як від Уряду, так і від громадських ор‐
ганізацій.
Заключне слово від імені Конґресу Укра‐
їнців Канади, відділ Торонто склав голова
Тарас Багрій, який висловив щиру подяку
Ветеранському Фонду при Шевченківській
Фундації за їхню фінансову та моральну під‐
тримку цьогорічного відзначення.

Подяка Ліді Фалкомер, голові Комітету по
відзначенню Голодомору, та всім, хто допо‐
магав у підготовці цього вшанування.

Kомітет “Поминального Дня Воїна”: Мак‐
сим Столяревський – Голова, Андрій Соханів‐
ський, Юрій Сергійчук, Леся Винницька.

Вічна пам’ять полеглим героям!
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