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Kyiv, (Interfax-Ukraine) – Recent 
developments raise the odds that Ukraine 
will release its jailed ex-Prime Minister 
Yulia Tymoshenko and will be able to 
sign a planned association agreement 
with the European Union, the head of 
the Batkivschyna parliamentary faction, 
Arseniy Yatseniuk, argued after a 
meeting with German Foreign Minister 
Guido Westerwelle on Thursday.

A statement on Batkivschyna’s 
Web site quoted Yatseniuk as saying 
he and Westerwelle had discussed “all 
possible solutions to the problem of 
releasing Yulia Tymoshenko,” and that 
the meeting had been “encouraging.”

Yatseniuk mentioned that he and 
Westerwelle got together after the 

German minister met with Ukraine’s 
President Viktor Yanukovych and Prime 
Minister Mykola Azarov.

“I hope that, in view of the latest 
developments, it is realistic – realistic, 
let me stress, – to expect that the 
agreement will go ahead and Yulia 
Tymoshenko will be released and 
given an opportunity to receive medical 
assistance in Germany,” Yatseniuk 
said.

“Of course, I would have liked this 
to happen as soon as possible, before 
October 21. But, the way I see this, 
there will be a chain of events unfolding 
until nearly the final day. But the main 
point is the outcome of such events,” 
he said.

Tymoshenko Release 
Getting More Likely

(KYIV) - Germany on Friday Oct 
11 told Ukraine that the “window of 
opportunity” for integration with the 
European Union could close, as Kyiv 
seeks a solution to the case of jailed 
former premier Yulia Tymoshenko 
that has held up the signing of an 
association deal.

German Foreign Minister Guido 
Westerwelle, wrapping up a two-day 
visit to Kyiv, said he believed Ukraine 
understood the time pressure as the 
clock ticks down to a key summit at the 
end of November.

“My impression is that all those in 
Ukraine understand the seriousness of 
the situation and have recognised the 
time pressure,” Westerwelle said.

“We still have an opened window of 
opportunity, and it is not to be excluded 
that this window of opportunity could 
also once again close.”

“There is still a way to go in the 
political and legal questions that need 
to be cleared up,” said Westerwelle, 
who on his visit met President Viktor 
Yanukovych as well as Tymoshenko’s 
daughter Yevgenia.

Germany Warns Ukraine Over 
EU ‘Window of Opportunity’ 

Oct 12, 2013 - ANDRIY YARMOLENKO gave Ukraine a decisive win as the 
tension mounts at the top of Group H.

Yarmolenko scored the only goal in the 64th minute to give Ukraine, 
England’s big rivals for automatic qualification three crucial points.

They will almost certainly add another three on Tuesday as their final 
match is away against whipping boys San Marino.

However his effort means that Poland, England’s visitors on October 
15, now cannot make the finals in Brazil next summer.

Ukraine 1 - Poland 0: Ukraine 
still in the picture

Îô³ö³éíèé äåíü íàðîäæåííÿ 
Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ 
ñâÿòêóâàëè 14 æîâòíÿ, íà Ïîêðîâè 
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Íàïåðåäîäí³ 
ó íèçö³ ì³ñò, çîêðåìà ó Ëüâîâ³, 
Òåðíîïîë³ òà Ïîëòàâ³, ïðîéøëè ìàðø³ 
ç íàãîäè 71-î¿ ð³÷íèö³ ñòâîðåííÿ 
ÓÏÀ. 

Ó Êèºâ³ ìàðø íà ÷åñòü 71-î¿ ð³÷-
íèö³ ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ 
Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿ ç³áðàâ ðåêîðäíó 
ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â ³ âïåðøå ç 2005 
ðîêó ïðîéøîâ Õðåùàòèêîì. 

Öüîãî ðîêó îðãàí³çàòîðàì � ïàðò³¿ 
�Ñâîáîäà� � âäàëîñÿ ç³áðàòè ðåêîðäíó 
ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â � áëèçüêî 25 òèñÿ÷ 
îñ³á. Çíàìåííî, ùî íà ñàì³é àêö³¿ 
ïðàêòè÷íî áóëè â³äñóòí³ ïðåäñòàâíèêè 
ì³ë³ö³¿, ïðîòå ó âñ³õ äîâêîëèøí³õ 
äâîðàõ ÷åðãóâàëè ì³ë³ö³îíåðè òà á³éö³ 
ñïåöï³äðîçä³ëó �Áåðêóò�.

Ï³ñëÿ âèñòóïó ïðîâ³äíèê³â 
�Ñâîáîäè� íà ì³òèíãó â ïàðêó 
Øåâ÷åíêà ó÷àñíèêè àêö³¿ âèñëóõàëè 
ñëàâåíü ³ âèøèêóâàëèñÿ â êîëîíè 

äëÿ õîäè Âîëîäèìèðñüêîþ âóëèöåþ. 
Öüîãîð³÷ íàö³îíàë³ñòàì âïåðøå ³ç 
2005 ðîêó, êîëè â³äáóâñÿ ïåðøèé 
ìàðø íà ÷åñòü ÓÏÀ, âäàëîñÿ ïðîéòè 
Õðåùàòèêîì, êóäè âîíè ñïóñòèëèñÿ 
âóëèöåþ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. 
Ðîçì³ð êîëîíè áóâ òàêèì, ùî êîëè 
¿¿ ïåðø³ ó÷àñíèêè ï³äí³ìàëèñÿ 
Ìèõàéë³âñüêîþ âóëèöåþ íà 
îäíîéìåííó ïëîùó, õâ³ñò êîëîíè âñå 
ùå áóâ íà Âîëîäèìèðñüê³é âóëèö³.

Õîäà ïðîéøëà áåç ³íöèäåíò³â, 
ì³ë³ö³ÿ í³ÿê íå ïåðåøêîäæàëà ðóõîâ³. 
Íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ áëèæ÷å 
äî âå÷îðà â³äáóâñÿ êîíöåðò, ïðîòå 
ñëóõàòè éîãî çàëèøèëàñÿ íå á³ëüø 
í³æ ïîëîâèíà ó÷àñíèê³â ì³òèíãó.

Íàïåðåäîäí³ ïàðàëåëüí³ àêö³¿ 
ïîîá³öÿëè ïðîâåñòè é ³äåîëîã³÷í³ 
ïðîòèâíèêè ïðàâèõ. Îäíàê â îñòàíí³é 
ìîìåíò ïðåäñòàâíèêè Êîìïàðò³¿ 
â³äìîâèëèñÿ â³ä ñâî¿õ íàì³ð³â, à íà 
ì³òèíã Ïðîãðåñèâíî¿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ 
ïàðò³¿ â Ïàðêó Ñëàâè ïðèéøëè 
áëèçüêî 70 îñ³á.

Відзначення 71-ої 
річниці створення УПА

Ìàíäàò íàãëÿäîâî¿ ì³ñ³¿ 
ªâðîïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó ó ñêëàä³ 
åêñ-ïðåçèäåíòà ªâðîïàðëàìåíòó 
Ïåòà Êîêñà òà åêñ-ïðåçèäåíòà 
Ïîëüù³ Àëåêñàíäðà Êâàñíºâñüêîãî 
ïðîäîâæåíèé äî ñåðåäèíè 
ëèñòîïàäà, ïîâ³äîìèâ ïðåçèäåíò 
ªâðîïàðëàìåíòó Ìàðò³í Øóëüö.

Òàêå ð³øåííÿ óõâàëèëè 

Місію Кокса-Кваснєвського 
продовжили на місяць

íà ïîçà÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ 

Ïðîäîâæåííÿ íà ñòîð. 2
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êîíôåðåíö³¿ ïðåçèäåíò³â ªâðî-
ïàðëàìåíòó íà ïðîõàííÿ Ïåòà 
Êîêñà ³ Àëåêñàíäðà Êâàñíºâñüêîãî, 
ïîâ³äîìëÿº êîðåñïîíäåíò ÂÂÑ 
Óêðà¿íà ó Áðþññåë³.

�Êîíôåðåíö³ÿ ïðåçèäåíò³â 
ñõâàëèëà ð³øåííÿ ïðîäîâæèòè 
ðîáîòó ì³ñ³¿ äî ñåðåäèíè 
ëèñòîïàäà�, � ñêàçàâ ïàí Øóëüö.

Êîêñ ³ Êâàñíºâñüêèé ñòàëè 

ñïîñòåð³ãà÷àìè â³ä ªâðîïàðëàìåíòó 
çà ñóäîâèìè ïðîöåñàìè íàä 
åêñ-ïðåì�ºðîì Óêðà¿íè Þë³ºþ 
Òèìîøåíêî ³ ïî÷àëè ðîáîòó ó 
÷åðâí³ 2012 ðîêó.

Ó êâ³òí³ 2013 ðîêó äîïîâ³äü ì³ñ³¿ 
îáãîâîðþâàëàñÿ ó Ñòðàñáóðç³ íà 
çàñ³äàíí³ êîíôåðåíö³¿ ïðåçèäåíò³â 
ªâðîïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó. Òîä³ çà 
ï³äñóìêàìè äèñêóñ³¿ áóëî óõâàëåíî 
ð³øåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ì³ñ³¿ äî 
âåðåñíÿ.

Місію Кокса-Кваснєвського...
Çàê³í÷åííÿ ç³ ñòîð. 1

Ïðîâ³äíèêè �Áàòüê³âùèíè� ï³ñëÿ 
çóñòð³÷³ ç Þë³ºþ Òèìîøåíêî 15 
æîâòíÿ çàÿâèëè, ùî âîíà ïîòðåáóº 
íåãàéíî¿ îïåðàö³¿ ³ ùî íà ë³êóâàííÿ 
äî Í³ìå÷÷èíè âîíà ìàº ïî¿õàòè ëèøå 
ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä óâ�ÿçíåííÿ.

Àðñåí³é ßöåíþê, ãîëîâà 
ïàðëàìåíòñüêî¿ ôðàêö³¿ �Áàòü-
ê³âùèíè�, â³äêèíóâ ÿê áåçï³äñòàâí³ 
çàÿâè ïðåäñòàâíèê³â ïåí³òåíö³àðíî¿ 
ñëóæáè ïðî òå, ùî åêñ-ïðåì�ºð-
ì³í³ñòð í³áèòî çäîðîâà.

Îäíàê âàð³àíò, çà ÿêîãî 
Þë³þ Òèìîøåíêî âèâåçëè áè íà 
òèì÷àñîâå ë³êóâàííÿ áåç çâ³ëüíåííÿ, 
º íåïðèéíÿòíèì, êàæóòü ó 
�Áàòüê³âùèí³�.

�Ìè õî÷åìî, ùîá â Óêðà¿í³ áóëà 
ªâðîïà íå òèæäåíü ³ íå äâà, à âåñü ÷àñ. 
À îòî÷åííÿ ïðåçèäåíòà õî÷å çðîáèòè 
ïåðåðâó ó ðåïðåñ³ÿõ äî ï³äïèñàííÿ 
Óãîäè ï³ä ÷àñ Â³ëüíþñüêîãî ñàì³òó 
³ ïîò³ì ïðîäîâæèòè ö³ ðåïðåñ³¿�, 
� çàÿâèâ æóðíàë³ñòàì Îëåêñàíäð 

Òóð÷èíîâ.
Àðñåí³é ßöåíþê íàçâàâ 

íåïðèïóñòèìèìè �ñïðîáè â 
íàðó÷íèêàõ âèâåçòè Þë³þ 
Òèìîøåíêî íà òèæíåâå ë³êóâàííÿ â 
Í³ìå÷÷èíó ³ íå çâ³ëüíèòè ¿¿, ÿê òîãî 
âèìàãàº ªÑ�.

Îïîçèö³îíåð íàãîëîñèâ, ùî 
ïðåçèäåíò ìîæå âèð³øèòè ïèòàííÿ 
Òèìîøåíêî ê³ëüêîìà ñïîñîáàìè. 
Ïåðøèé � ïîìèëóâàííÿ. Àðñåí³é 
ßöåíþê íàçâàâ íåïðîôåñ³éíîþ 
çàÿâó ì³í³ñòðà þñòèö³¿ ïðî òå, ùî 
ïðåçèäåíò íå ìîæå ïîìèëóâàòè 
Òèìîøåíêî, ÿêà ïðîëóíàëà 15 
æîâòíÿ. Àëå, îêð³ì ïîìèëóâàííÿ, 
º é ³íøèé âàð³àíò: ùîá Âåðõîâíà 
Ðàäà ïðèéíÿëà çàêîíîïðîåêòè ïðî 
àìí³ñò³þ, âíåñåí³ äî ïàðëàìåíòó 
ó äâîõ âàð³àíòàõ, � ó Ðàä³ º äâà 
çàêîíîïðîåêòè ïðî äåêðèì³íàë³çàö³þ 
ñò. 364 ³ 365 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó, 
ÿê³ äàäóòü ìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíèòè 
Òèìîøåíêî.

Яценюк: Юлії 
Тимошенко потрібна 
термінова операція

Ïðåì�ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà 
Àçàðîâ ââàæàº, ùî ï³äïèñàííÿ 
Óêðà¿íîþ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç 
ªâðîñîþçîì íå ñòàíå ïåðåøêîäîþ 
â ðîçâèòêó ñï³âïðàö³ ì³æ Óêðà¿íîþ 
òà Ðîñ³ºþ, à ëèøå ñïðèÿòèìå éîãî 
àêòèâ³çàö³¿. 

Ïðî öå â³í ïîâ³äîìèâ 14 æîâòíÿ 
ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é Óêðà¿íè òà 
÷ëåíàìè óêðà¿íñüêî¿ á³çíåñ-äåëåãàö³¿ 
â Êàëóç³.

�Íàñ êðèòèêóþòü çà òå, ùî 
ìè õî÷åìî ï³äïèñàòè Óãîäó ïðî 
àñîö³àö³þ ç ªÑ. ß äóìàþ, ùî öå 
íå ïîâèííî ñëóæèòè íå ò³ëüêè 
ïåðåøêîäîþ, àëå ³, íàâïàêè, 

ïîâèííî ñëóæèòè àêòèâ³çàö³¿ íàøî¿ 
ñï³âïðàö³, ìàº ñïðèÿòè ðîçâèòêó 
öüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà�, � ïîâ³äîìèâ 
ïðåì�ºð.

Êð³ì öüîãî, Àçàðîâ ïîïðîñèâ 
ó÷àñíèê³â çóñòð³÷³ çâåðíóòè 
óâàãó íà äîñâ³ä Êàëóãè ùîäî 
çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é òà ðåàë³çàö³¿ 
³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â.

15 æîâòíÿ Ìèêîëà Àçàðîâ 
çóñòð³âñÿ ç ðîñ³éñüêèì ïðåì�ºðîì 
Äìèòðîì Ìåäâåäºâèì. Ï³ä 
÷àñ çàñ³äàííÿ ïîë³òèêè 
îáãîâîðèëè ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêå 
ñï³âðîá³òíèöòâî â òîðãîâåëüíî-
åêîíîì³÷í³é, ³íâåñòèö³éí³é, åíåð-
ãåòè÷í³é ãàëóçÿõ.

Угода з ЄС посприяє 
співробітництву між 
Україною і Росією

Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíóêîâè÷ íå 
ïîðóøèâ æîäíîãî çàêîíó, êîëè âèäàâ 
óêàç ïðî ïîìèëóâàííÿ êîëèøíüîãî 
ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³ÿ 
Ëóöåíêà.

Ïðî öå ðîçïîâ³â àäâîêàò Ëóöåíêà 
Îëåêñ³é Áàãàíåöü.

�Öå âèêëþ÷íå ïðàâî ãàðàíòà 
Êîíñòèòóö³¿. Ò³ëüêè éîìó íàäàíå 
ïðàâî ïîìèëóâàòè, á³ëüøå í³êîìó 
� í³ Âåðõîâí³é Ðàä³, í³ ïðåì�ºð-
ì³í³ñòðó, ò³ëüêè ïðåçèäåíòó 
Óêðà¿íè�, � íàãîëîñèâ àäâîêàò.

Çà ñëîâàìè Áàãàíöÿ, 
�ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ 
ïîìèëóâàííÿ� º ï³äçàêîííèì àêòîì, 
çì³ñò ÿêîãî âèçíà÷àº ñàì ïðåçèäåíò.

14 æîâòíÿ ñòàëî â³äîìî, ùî 
äîíåöüêèé àäâîêàò Âîëîäèìèð 

Îëåíöåâè÷ ïðîñèòü Âèùèé 
àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä âèçíàòè 
íåçàêîííèì óêàç ïðåçèäåíòà Â³êòîðà 
ßíóêîâè÷à ïðî ïîìèëóâàííÿ åêñ-
ì³í³ñòðà Þð³ÿ Ëóöåíêà.

Çà ñëîâàìè Îëåíöåâè÷à, 
ï³äïèñóþ÷è óêàç ïðî ïîìèëóâàííÿ 
Ëóöåíêà, ßíóêîâè÷ ïîðóøèâ íîðìè 
�Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ 
ïîìèëóâàííÿ�, çã³äíî ç ÿêèìè 
ïðàâî áóòè ïîìèëóâàíèì ìàº ëèøå 
çàñóäæåíèé, ùî îñîáèñòî ïîäàâ 
ïðåçèäåíòîâ³ â³äïîâ³äíå ïðîõàííÿ.

Îëåíöåâè÷ íàãàäóº, ùî Ëóöåíêî 
òàêîãî ïðîõàííÿ íå ïîäàâàâ. 
Ïðîõàííÿ ïðî éîãî ïîìèëóâàííÿ 
ïîäàëà óïîâíîâàæåíà ç ïðàâ 
ëþäèíè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âàëåð³ÿ 
Ëóòêîâñüêà.

Адвокат Луценка став 
на сторону Януковича

Óðÿä Í³ìå÷÷èíè âèä³ëèâ ´ðàíò ó 
ñóì³ 7 ì³ëüéîí³â ºâðî íà ðîçâèòîê 
îá�ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
â Óêðà¿í³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ àãåíòñòâà, 
äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ´ðàíòó 
ï³äïèñàëè 14 æîâòíÿ â Êèºâ³ 
ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Íàòàë³ÿ 
Êîðîëåâñüêà, äèðåêòîð óêðà¿íñüêîãî 
áþðî Í³ìåöüêîãî äåðæàâíîãî áàíêó 
ðîçâèòêó KfW Ãóííàð Âåëüöãîëüö, 
à òàêîæ âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð 
ôîíäó ñîö³àëüíèõ ³íâåñòèö³é Â³êòîð 
Ì³ðîøíè÷åíêî.

Êîðîëåâñüêà íàãàäàëà, ùî öå 
äðóãèé åòàï ñï³âïðàö³ ç óðÿäîì ÔÐÍ 
ùîäî ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ñîö³àëüíèõ 
ïîñëóã â Óêðà¿í³. Ïåðøèé ïðîåêò 

áóâ ðåàë³çîâàíèé, ïî÷èíàþ÷è ç 2008 
ðîêó, íà çàãàëüíó ñóìó 17 ì³ëüéîí³â 
ºâðî.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà, ñîö³àëüíèé 
åôåêò â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â â³ä÷óëè 
ïîíàä 400 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.

Ïîñîë ÔÐÍ â Óêðà¿í³ Êðèñòîô 
Âàéëü çàçíà÷èâ, ùî íà ïåðøîìó åòàï³ 
áóâ ðåàë³çîâàíèé 301 ïðîåêò ó 17 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ Óêðà¿íè.

Â³í â³äçíà÷èâ âàæëèâ³ñòü òîãî, 
ùî ï³äïèñàííÿ öüîãî äîãîâîðó 
â³äáóâàºòüñÿ íàïåðåäîäí³ ñàì³òó ó 
Â³ëüíþñ³.

Íà äðóãîìó åòàï³ ïëàíóºòüñÿ 
ðåàë³çóâàòè 70 ì³êðîïðîåêò³â, 
âàðò³ñòü êîæíîãî ïðîåêòó ñêëàäå äî 
1 ìëí. ãðèâåíü.

7 млн. євро на розвиток 
інфраструктури

Ó öåíòð³ ì³ñòà Áîëåõîâà ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ âñòàíîâèëè 
12-ìåòðîâèé ìîíóìåíò íà ÷åñòü 
âî¿í³â ÓÏÀ. 

Ïàì�ÿòíèê ó âèãëÿä³ 12-
ìåòðîâîãî õðåñòà, á³ëÿ ÿêîãî íà 
ñòåë³ âèáèòèé íàïèñ �Ãåðîÿì ÎÓÍ-
ÓÏÀ�, âèãîòîâèëè â Êàëóø³.

Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ â³äáóëîñÿ 14 
æîâòíÿ çà ó÷àñòþ ÷ëåí³â Áîëåõ³âñü-
êî¿ ì³ñüêðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ 
Áðàòñòâà ÎÓÍ-ÓÏÀ, ì³ñüêî¿ 
òà Äîëèíñüêî¿ ðàéîííî¿ âëàäè, 
ïðåäñòàâíèê³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é 
òà æèòåë³â Áîëåõîâà, øêîëÿð³â, 
ïðàö³âíèê³â îðãàí³çàö³é ì³ñòà.

Êàëóñüêå ï³äïðèºìñòâî ñòà-
ëî ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì 
ïðîåêòó Áîëåõ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç âèãîòîâëåííÿ ïàì�ÿòíèêà âî¿íàì 
ÎÓÍ-ÓÏÀ, íàä ÿêèì ïðàöþâàëè 
áëèçüêî ðîêó. Âèêîðèñòîâóâàëè 
ãðàí³ò ç ð³çíèõ óêðà¿íñüêèõ 
ðîäîâèù.

Íàâêîëî ìîíóìåíòà ïîáóäîâàíî 
ðàä³àëüí³ ñõîäè é óïîðÿäêîâàíî 
òåðèòîð³þ.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî 
öåé ìîíóìåíò áóäå âèä³ëÿòè Áîëåõ³â 
ñåðåä ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
Ïðèêàðïàòòÿ ³ çàëó÷àòè â ì³ñòî 
òóðèñò³â.

Найбільший пам’ятник УПА
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In Brief

Якщо у Вас виникли або залишились 
невирішенні юридичні питання в Україні  
такі як:

• Спадщина
• Земельні, сімейні та трудові 

відносини
• Кримінальні та адміністративні 

справи 
• Та інші юридичні питання

До Ваших послуг адвокат з 30-річним стажем в юриспруденції, 
Голова адвокатського об’єднання в Україні Петро Іванченко.

Контактний телефон в Канаді (647) 780-3080
Контактний телефон в Україні 01138 ( 066) 427-7710  
(різниця в часі +7 годин)
Електронна адреса    advokat_ukraina@mail.ru

Допомога адвоката в Україні

Фундація 
ім. Олега Ольжича в Канаді 

З нагоди 25-річчя Фундації імені Олега Ольжича 
в Канаді запрошує всіх студентів українських 
щоденних і суботніх шкіл Канади взяти участь 

У ТРЕТЬОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНКУРСІ

Тема: 

Олег Ольжич – 
поет, політик, науковець

Нагороди: 
від 13 до 15 років  1-ше місце – $400
   2-ге місце –  $350
   3-тє місце –  $250

від 16 до 18 років  1-ше місце – $500 
   2-ге місце –  $400
   3-тє місце –  $300

Реченець – 31 грудня 2013 року 

Просимо надсилати свої літературні праці на адресу: 
Мary Pidkowich 

71 Steeles Ave. East, Willowdale, ON M2M 3Y3
416-225-9845

OTTAWA � OCTOBER 11, 2013. The Ukrainian 
Canadian Congress congratulates Justice Marc Nadon 
on his appointment to the Supreme Court of Canada. Mr. 
Nadon indicated his pride in his Ukrainian and French 
Canadian roots at his public Parliamentary hearing on his 
nomination on October 2, 2013, �I was born in St. Jerome, 
Quebec to a French Canadian minor league hockey player 
father and a Ukrainian Canadian professional singer 
mother who worked at the Chateau Frontenac...I am proud 
of my French Canadian and Ukrainian background.My 
Ukrainian grandparents came to Canada during the First 
World War and were pleased to come to a country which 
welcomed them so warmly. (Unofficial UCC Translation) 
for the audio from floor broadcast, please visit: 
http://www.cpac.ca/eng/programs/committee-house-commons/episodes/ad-hoc-
committee-supreme-court-nominees-october-2-2013 
�The Ukrainian Canadian community congratulates Justice Nadon on this most 
important and prestigious appointment,� stated Ukrainian Canadian Congress 
National President Paul Grod. �Mr. Nadon is fluently bilingual, a world expert 
on maritime law and experienced at the Federal Court level. We have every con-
fidence that he will undertake his functions as Canada�s newest Supreme Court 
justice with distinction.�

Prior to his appointment as justice of the Supreme Court, Justice Nadon served 
as a judge of the Federal Court of Canada, Trial Division and as an ex officio 
member of the Federal Court of Appeal. In 1994, Mr. Justice Nadon was appointed 
Judge of the Court Martial Appeal Court of Canada and, in 1998, a judicial member 
of the Competition Tribunal. Prior to his appointment to the Federal Court, Mr. 
Justice Nadon was a lawyer and partner at Fasken Martineau Walker in Montr�al, 
including a stint in the London, United Kingdom office of that firm. 

UCC Congratulates Marc 
Nadon On Appointment To The 
Supreme Court Of Canada

Justice Marc Nadon

BELARUS, UKRAINE AND KAZAKH-
STAN BUILDING ALLIANCES 
AGAINST MOSCOW?
15 October 2013 (MINSK)  On 
Thursday, Belarusian leader 
Alyaksandr Lukashenka sent out a 
warning - if Russia would keep export 
duties on its petroleum products, 
Belarus would not be able to stay in 
the Russia-dominated Customs Union 
anymore.

Belarus would see economic 
sense in the union only if Putin 
would deliver on his promise on 
duties which some years earlier 
seriously undermined the profitability 
of Belarusian trading of petroleum 
products. This threat is just one 
in a series of Lukashenka’s recent 
unfriendly moves against the Kremlin.

Earlier last week, the Ukrainian 
Prime Minister visited Belarus - 
exactly at a moment when Russia is 
running amok after Ukraine’s decision 
to sign the Association Agreement 
with the EU instead of joining 
the Customs Union. Lukashenka  
assured Ukraine that Belarus has no 
complaints towards Ukraine.

Two weeks ago the Belarusian 
leader met his Kazakhstani counterpart 
to coordinate their positions with 
Moscow. Lukashenka continues to 
aggressively resist Moscow’s pressure 
and, for its part, Moscow leaves him 
really no other choice if he wants to 
survive.

UKRAINE THREATENS RUSSIA TO 
STOP GAS IMPORTS OVER PRICES
 Oct 11, 2013 (KYIV) --Russia 
and Ukraine  continue their dispute 
over natural gas deliveries with 
Kyiv asking a revision of the gas 
contract connecting the two countries. 
According to the Prime Minister 
Mykola Azarov, Ukraine could 
otherwise stop all natural gas imports 
from Russia.

“Under the existing gas prices 
we have reduced and will continue to 

reduce (gas imports), and in the future 
– this is not an empty threat – Ukraine 
may stop buying gas altogether at that 
price,” Azarov said. 

Indeed, negotiations are going on 
with little success despite concessions 
and conciliatory declarations.

On Wednesday, President 
Vladimir Putin said that Russia has 
extended loans and energy discounts 
to Ukraine. But it seems clear that 
the contention is not only related 
to gas prices or to underground 
storage facilities. Moscow fears 
to lose its clout on Kyiv, given 
Ukraine’s intention to sign a free trade 
agreement with the European Union in 
November. 

Azarov said that Kyiv could 
reduce its reliance on Moscow 
promoting energy efficiency and local 
gas production. 

PUTIN LEADS ASSAULT ON 
UKRAINE FAVORING EU OVER 
RUSSIAN TIES
Oct 11, 2013  (Brussels) Russia is 
mounting a last-ditch offensive to 
torpedo Ukraine’s shift toward Europe 
as President Vladimir Putin seeks 
to salvage his dream of a common 
economic space in the former Soviet 
Union. 

As Ukraine pursues an accord on 
European Union integration, Russia 
has disrupted regional trade and sent 
thousands of troops for war games on 
the doorstep of the three Baltic nations 
that joined the bloc in 2004. The pact 
is due to be signed next month in 
Lithuania, alongside similar deals for 
Georgia and Moldova. 

President Viktor Yanukovych 
said, “The main problem in Ukraine’s 
relations with Russia has always been 
Russia’s use of energy to pressure 
Ukraine.” 

Without Ukraine, “it will be 
difficult to build Putin’s new Eurasian 
edifice,” said Fredrik Erixon, 
director of the European Centre for 
International Political Economy in 
Brussels. “If Russia can only persuade 
other countries to join it with the 
power of force rather than persuasion, 
it will be tremendously difficult to 
actually achieve something.” 



PEOPLE, PLACES, AND THINGS UKRAINIAN
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INDEPENDENTLY OWNED & OPERATED, BROKER

Ottawa, (CUPP) � On September 12, 
thirty-four university students from 
Ukraine, Austria, Belarus, China, 
Georgia, Germany, the Netherlands 
and Russia arrived in Ottawa for the 
23rd Canada-Ukraine Parliamentary 
Program, an internship program in the 
Canadian House of Commons. 

The interns came to Canada from 
universities in Kyiv, Lviv, Kharkiv, 
Odesa, Khmelnytsky, Ternopil, Berlin, 
Tbilisi Georgia, St. Petersburg Russia, 
Simferopol, Luhansk, Dnipropetrovs�k, 
Mykolaiv, Vienna, Rome, Mainz, 
Maastricht, and Zhejiang China.

In 1990, Toronto Attorney Ihor 
Bardyn founded the Canada-Ukraine 
Parliamentary Program (CUPP), to cel-
ebrate the centenary of Ukrainian group 
immigration to Canada and the renewal 
of Ukraine�s Independence. 

On their arrival in Ottawa, Mr. 
Bardyn greeted the interns and urged 
them �to use their time in Parliament 
wisely, in their daily contacts with 
MPs, government officials and ordi-
nary Canadians, and to experience 
Canadian civil society; observe the 
relations between the elected MPs and 
their constituents and the transparency 
of the Canadian political system; ask 

questions and compare and record your 
observations and findings.� 

Thirty-four Members of Parliament 
(MPs) are participating in the 23rd 
annual CUPP Program among them 
Ministers Jason Kenney, Julian 
Fantino, and Bal Gobal, as well as for-
mer Ministers, Judy Sgro, Dr. Carolyn 
Bennett, Steven Fletcher, Joyce Murray 

Ukraine’s Students Return 
to Canada’s Parliament

and MPs James Bezan, Joyce Bateman, 
Corneliu Chisu, Linda Duncan, Peter 
Goldring, Ed Komarnicki, Alexandrine 
Latendresse, Wladyslaw Lizon, Isabelle 
Morin, Peggy Nash, Ted Opitz and 
Mike Wallace. 

During their internship the stu-
dents will be meeting with Senators 
Raynell Andreychuk, Denise Batters, 
David Tkachuk as well as Governor 
of the Bank of Canada Stephen Poloz, 
Bohdan Hawrylyshyn, all of whom 
are of Ukrainian heritage as well as 
Ambassador Andrew Bennet, and the 
Ambassadors of Ukraine, Poland, 
United Kingdom, Georgia  and Russia. 
The interns will publish two issues of 

the CUPP Newsletter and return to Kyiv 
on November 15, 2013. 

In Ottawa the interns will par-
ticipate in the CUPP-sponsored, 
3-day workshop titled �Citizenship 
and Democracy: The Making of 
Ukrainians.�

Among the workshop speakers are 
Allan Rock, President of the University 
of Ottawa, Senator Raynell Andreychuk, 
Ambassador Vadym Prystaiko, 
Ambassador Andrew Bennett, Phylissa 
Mitchell, Roman Petryshyn, Paul 
Migus, James and Patience Huntwork, 
Serhiy Leshchenko (Kyiv), Mykola 
Siruk (Kyiv), Zenon Zawada (Kyiv) 
Maryana Drach (Prague) Alexandra 
Hrycak (Portland, Oregon), Lada 
Roslycky, Taras Kuzio, Paul Magocsi 
and Walter Derzko. 

Among the CUPP alumni who will 
be participating in the workshop are: 
Stanislava Tsarkova (College of Europe, 
Bruges), Roman Tashlitsky (University 
of Toronto), Pavlo Shopin (University 
of Luhansk), Yuri Kushnir (Kyiv), 
Jaroslava Barbieri (Universite de Paris 
Sorbonne), Dmytro Hys (Ottawa), 
Maryna Yaroshevych (Kyiv), Luba 
Grybkova (Yalta ), Andriy Zavialov 
(University of Irkutsk), Yaroslavl 
Kovalchuk (University of the Algarve, 
Portugal),Tetiana Stepykina (University 
of Luhansk), Olesya Trahniuk (Yaroslav 
the Wise Law Academy), Oleksandr 
Pankiv (London), Dmytro Panchuk 
(University of Ghent, Belgium) and 
two Newton Fellowship 2013-2015  
recipients from Luhansk, Antonina 
Tereshchenko (Kings College London) 
and Yulia Zabyelina (University of 
Edinburgh), as well as Alona Shkrum 
CUPP 2013 (Cambridge University),

A Model Ukraine White Paper of 
recommendations for �Peace, Order 
and Good Government� will be pro-
duced at end of the workshop  and 
will  be delivered to the governments of 
Ukraine and Canada.

Flower Fantasy
Замовляйте квіти в українській крамниці

Власник Любомир Левицький

3635 Cawthra Rd. #6 Mississauga, Ont.

www.flowerfantasy.ca

Tel.: 905. 279. 2215

CUPP interns with Dr. Bohdan Hawrylyshyn
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The EU summit in Vilnius in 
November is rapidly approaching, 
and for better or worse, Ukraine�s 

future will be on the line.  On the agenda 
for the EU members is whether to grant 
Ukraine an association agreement that 
would greatly open up the economic 
and political prospects for this country 
that straddles the European and Asian 
divide.  

To us in the diaspora, the issue is 
a no brainer � Ukraine clearly belongs 
within the European Community.  
Unfortunately Ukraine�s northern neigh-
bor Russia, led by the latest in a long 
series of imperialist autocrats, Putin, is 
equally determined to re-incorporate 
Ukraine into a new Russian empire.  
For the past decade, he has been wag-
ing a fierce campaign of intimidation 
and bribery aimed at once again making 
Ukraine a vassal state or colony.  No 
doubt, part of the reason is economic.  
After all, Ukraine is one of the richest 
countries in Europe in terms of natural 
resources.  But I am convinced that 
the primary reason is far more visceral 
and psychological.  Russia, and many 
Russians, have an almost pathological 
need to conquer and dominate, a sort of 
national machismo that prevents them 
from joining the larger commonwealth 
of civilized nations.  Having lost their 
prime possession, Ukraine, is an ego 
blow that must be rectified.

Caught in the middle is Ukraine�s 
current government, a self-serving 
bunch of oligarchs let by President 
Yanukovich, an enigmatic modern 
day warlord encompassing equal parts 
of greed, envy, street smarts, cruelty, 
shrewdness, amorality, spitefulness and 
ego.  He has been ruthless in consolidat-
ing his power and undercutting or elimi-
nating his political foes.  In the process, 
he and his supporters have managed to 
become ridiculously affluent by funnel-
ing much of Ukraine�s natural wealth 
into their own pockets.  

Times have been rather good for 
Yanukovich and his gang of late, but 
they are now faced with a hard choice.  
They must decide whether to cast their 
lot with the European Union or become 
a junior partner in Putin�s vision of a 
new Russian Empire.  Now, Yanukovich 
being who he is, obviously can have no 
delusions about what being a �junior 
partner� in Putin�s vision means.  It 
would be no less than a return to the 
kind of domination and oppression that 
Ukraine has suffered for centuries under 
the Russian �fraternal� yoke.  Now I 
doubt whether Yanukovich really cares 
much about the future of his country 
or countrymen.  There is no sign that 

he has ever shown a trace of altruism.  
What I am sure he knows though, is that 
Putin would waste little time in putting 
him and his band of oligarchs in their 
proper place � namely stripped of all 
real power and wealth and likely either 
in prison or in graves.  The pattern has 
been well established in Russia ever 
since he came to power.  Putin will not 
tolerate autonomy, dissent or competi-
tion.

One would think therefore that 
the choice should be a simple one.  
However there is also a major risk in 
turning to the European Union.  The EU 
has made a long list of demands before it 
will allow Ukraine to join, most of them 
dealing with necessary reforms Ukraine 
must make in the spheres of human 
rights, political freedom, transparency, 
justice and elimination of corruption at 
all levels.  As a symbol of good faith, 
they have also made it clear that unless 
he releases his primary political foe 
Yulia Tymoshenko from prison, there 
will be no agreement.  

This is where it gets sticky for 
Yanukovich and his regime.  If they 
accede to these demands, they run 
the very real risk that they will create 
the very circumstances that will lead 
to them losing the power and control 
that they now have.  Their mismanage-
ment of the country and their rapacious 
exploitation of it for personal gain has 
seen their political credibility eroded 
almost completely.  There is no way that 
in a fair and open election they would 
ever be able to win again.  And let�s face 
it � once their nationalist opponents get 
into power, Yanukovich and his cronies 
would almost certainly wind up in jail.

The one hope that Yanukovich 
undoubtedly harbours is that if he suc-
ceeds in securing the agreement with 
the EU, this would enable him to mount 
a propaganda campaign that would 
improve his image and boost his popu-
larity sufficiently, that combined with 
his manipulative skills, would enable 
him to once again divide his enemies 
and maintain power in the next election.  
At least with this option there is hope; I 
am sure that he knows that under Putin 
there is no hope whatsoever.

Taking all this into account, I pre-
dict that over the next couple of weeks, 
Yanukovich will engineer the release 
of Tymoshenko into exile outside of 
Ukraine.  He will secure the EU agree-
ment and then watch out for a massive 
�charm� offensive geared to fooling the 
Ukrainian populace once again.  This 
time though, a successful result would 
be far more problematic.  November 
will definitely be an interesting month.

The Tymoshenko End Game
By Walter Derzko
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Last week, I had a discussion with one 
community leader and the conversa-
tion ended with the remark, �well, you 
know how effective some organizations 
are.�  What was really implied was that 
�inefficiency and indecisiveness� are 
the norm in some organizations.  

I partially disagree. This applies to 
mainstream organizations too. Many 
organizations in both communities 
are well run but they can all improve. 
Organizations are only as good as how 
well their members think.

Business practises and values that 
we hold without question in our day-
time jobs, often  simply get left at the 
door,  when we volunteer or manage 
non-profit organizations in the eve-
ning. 

Think back to something as mun-
dane as your last meeting. In the worst 
case examples, how effective and effi-
cient was it? Did you come out from a 
board  meeting with a headache or a 
sense of accomplishment? Did it start 
on time and when did you go home? 
Were any clear, unambiguous decisions 
reached? Were any new ideas explored 
or was everyone just defending their 
own point of view? Worst of all, were 
people just too preoccupied with the 
same old repetitive conflicts, disputes 
and arguments, most of which are often 
irrelevant to the issues or decisions at 
hand?  

Yet, I�ve sat in board meetings 
that were skilfully led by a trained 
facilitator, who guided participants� 
thinking and that finished in under an 
hour.  Better run meetings and well 
developed thinking skills are important 
to the future of all organizations in 
Canada. Just maybe, the old �populist� 
approach is no longer relevant in a 
modern Canadian society.

Some people however, get insulted 
when they are told that they could 
become better thinkers (especially cer-
tain personality types who think they 
know it all) 

�Why, thinking comes naturally 
to me like breathing air,� say many 
people. �No one needs to teach me 
anything new� or �I don�t believe in 
those mumbo-jumbo, buzz words� 
Students reply: �Thinking? � Isn�t that 
what I�m suppose to learn from going 
to university? � As if good thinking 
comes automatically from some mysti-
cal osmosis in the classroom. In grade 
one, we learn plus, subtract, multiply 
and divide to manipulate numbers, but 
we are usually not taught the underly-
ing thinking or operational skills to cre-
ate ideas or explore values, notions and 
assumptions.  

Artists and designers often have 
this elite attitude about creativity and 
thinking. They feel they are the sole 
purveyors of creativity and that no 
lay person, who is not an expert like 
themselves, could come close. Some 
even feel threatened by this notion, that 

everyone could be as creative as they 
are. I disagree with this exclusivity. 
Here you need to distinguish between 
artistic craft and idea generation and to 
separate IQ from creative thinking.

People, who have high IQ�s are 
not necessarily good thinkers. They are 
often excellent at defending their own 
�point of view� but ask them to come 
up with new ideas, options, and alter-
native, and �they got nothing.� - as the 
expression goes. They also get insulted 
when told that everyone�s thinking can 
improve. 

�It used to be felt that people with 
high IQ�s (or how much you know) 
would naturally be effective thinkers. 
This doesn�t seem to be the case. Some 
people with high IQ�s turn out to be 
relatively ineffective, rigid thinkers. 
Some people with more humble IQ�s 
turn out to be more effective thinkers. 
(just listen to question period in any 
conference) For example, if we use a 
car analogy, if IQ is equivalent to the 
horsepower of a car, then thinking skills 
are equivalent to the driving skills. Just 
because the car has huge horsepower, 
does not mean that the car will be well 
driven. I takes a skilled driver,� accord-
ing to Dr. Edward de Bono.

The purpose of developing think-
ing as a deliberate, on-demand skill 
is to enable a person to apply his/her 
thinking to new and unfamiliar situa-
tions that have to be faced in life.

Elite private schools around the 
world, as well as many �programs for 
gifted children� have been teaching 
thinking skills as a separate subject for 
over 40 years. But not mainstream edu-
cation. Most students say that it�s their 
favourite subject in the entire curricu-
lum. As a punishment, some schools 
even say that you can�t go to your 
thinking class, if you misbehave.

An introduction to thinking skills 
can be taught, in as little as a day. In 
the 1970’s, school children, who were 
considered too maladjusted for the 
normal school classroom, who would 
regularly stab teachers or burn down 
schools, were segregated into a separate 
school in the United Kingdom. In an 
experiment, these children were taught 
an afternoon of logical and creative 
(lateral) thinking skills, similar to the 
workshop that was held for students 
at UCU Wealth Strategies, on Sept 21, 
2013. (see http://bit.ly/18tOhxq )  Their 
chances of finding a job, 20 years latter 
improved by 500% over the general 
population.

Readers should not take the above 
as judgement or a criticism of the com-
munity, it�s merely my statement of 
observations.

Maybe my friend was right.  You 
can�t teach some old dogs new tricks. 
But I believe there is always hope with 
the next generation who can bring in 
fresh ideas, new thinking  and a degree 
of  professionalism. Now  if only our 
organizations can just hang on long 
enough to benefit from this input. 

Can Оrganizations Еvolve 
to Become Better? 
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Dr. Roman I. Shiyan has recently 
been appointed assistant director for 
administration at the Canadian Institute 
of Ukrainian Studies (CIUS). He 
continues to work as coordinator of the 
Institute�s Kowalsky Program for the 
Study of Eastern Ukraine. 

Dr. Shiyan has been with CIUS for 
twelve years and possesses extensive 
research and administrative experience. 
As the new assistant director for 
administration, he joins the Institute�s 
senior management team and is 
responsible for providing administrative 
leadership and coordination of internal 
operations and public events, as well 
as facilitating the work of the Council 
of Directors of Research Programs 
(CDRP) at CIUS.

Dr. Shiyan earned his M.A. in 
History at Arkansas State University 
(1995) and his Ph.D. in Ukrainian 
Folklore at the University of Alberta 
(2006). His scholarly interests involve 
topics related to the history and culture 
of early modern Ukrainian society 
during the �Ruin� (1650s�70s), as 
well as social and other dynamics on 
the southern Ukrainian frontier in the 

eighteenth century.
Dr. Taras Kuzio has been appointed 

a research associate of the Centre for 
Political and Regional Studies at CIUS. 

Dr. Kuzio received a B.A. in 
Economics from the University 
of Sussex, an M.A. in Soviet and 
Eastern European Studies from the 
University of London, and a Ph.D. in 
Political Science from the University 
of Birmingham, England. He is a top 
specialist in contemporary Ukrainian 

and post-communist politics.
Dr. Kuzio is a member of the 

editorial advisory board of Geopolitics, 
History, and International Relations 
and Demokratizatsiya. He is the 
author and editor of fourteen books, 
five think-tank monographs, and many 
book chapters and scholarly articles on 
post-communist and Ukrainian politics 
and European studies. He has guest-
edited six special issues of Communist 
and Post-Communist Studies, Problems 

New Appointments at the Canadian 
Institute of Ukrainian Studies 

of Post-Communism, East European 
Politics and Society, Nationalities 
Papers, and the Journal of Communist 
Studies and Transition Politics. 

Dr. Kuzio�s new book, Commissars 
into Oligarchs: A Contemporary 
History of Ukraine, which will be 
published by the University of Toronto 
Press in the autumn of 2014, was 
written when he was a visiting fellow at 
the Slavic Research Center, Hokkaido 
University, Japan, and at the Center 
for Transatlantic Relations, School of 
Advanced International Studies, John 
Hopkins University, Washington, D.C. 

Dr. Kuzio�s affiliation with CIUS 
as a research associate for the next 
three years has been made possible 
by a grant from the Ukrainian Studies 
Fund. It is expected that Dr. Kuzio 
will take an active role in the Centre 
for Political and Regional Studies and 
will enhance the Institute�s research 
on contemporary Ukraine. His new 
research project focuses on the Donetsk 
clan in the Soviet Union and post-
Soviet Ukraine, its political culture, 
and sources of public support for the 
Party of Regions.

Montreal (UCC) - Newly appointed 
interim-chairperson of the UCC 
National Internment standing com-
mittee, Danylo Bodnar, visited the 
14th annual Ukrainian Montreal 
Festival held at Park de l�Ukraine in 
Rosemount on September 7.   

A history teacher from 
Saskatchewan and a member of 
the UCC Saskatchewan Provincial 
Council, Danylo met with UCC 
Montreal internment committee 

members, listening to suggestions for 
future work based on the goals and 
�terms of reference� the UCC National 
Internment committee adopted. The 
Internment Committee is one of 16 
various UCC national working com-
mittees focusing on specific issues of 
concern to the further development of 
the Ukrainian-Canadian community 
which also includes the Ukrainian 
School Committee, Arts, Holodomor 
Awareness, Holodomor Education, 

Taras Kuzio Roman Shiyan

Danylo Bodnar Visits 
Montreal Ukrainian Festival

and others. 
Every year, UCC Montreal with 

UCC National has an information 
table set-up at the Festival, meeting 
and speaking with the over 10,000 
visitors. Taras Zalusky, executive 
director of UCC National in the 
Ottawa bureau, distributes materi-
als about UCC National, including 
information about some of the central 
issues in UCC�s ongoing work such as 
awareness about the 80th anniversary 
this year of the Holodomor/ Famine-
Genocide of 1932-33 and awareness 
about Canada�s first national intern-
ment operations 1914-20, the majority 
being Ukrainians unjustly interned. 

Organizers of Camp Spirit 
Lake Internment Interpretive Centre 
(CSLIC) in La Ferme, Quebec, also 

– Yurij Luhovy
UCC Internment committee members at 2013 Montreal Ukrainian Festival Sept 7,
L. to R.: Danylo Bodnar, UCC National Internment Interim-chair; Taras Zalusky, UCC 
National Executive Director, Ottawa bureau; Zorianna Hrycenko-Luhova, UCC Montreal 
President and Vasyl Pawlowsky internment committee member

included information about its Centre, 
encouraging Festival visitors to 
come to its museum, which is open 
all year.   The Spirit Lake Centre is 
doing outstanding work establishing 
outreach programs with elementary 
and secondary schools across Quebec, 
increasing the level of knowledge and 
understanding of the internment story 
among the general francophone and 
Anglophone population in various 
provinces.

President of the 2013 Montreal 
Ukrainian Festival this year was 
Christina Kozak, the UCC-Montreal 
Information Festival table was orga-
nized by UCC president, Zorianna 
Hrycenko-Luhova and Cultural-
Educational chairperson Bohdanna 
Hawryluk.

Українське Радіо ПІСНЯ УКРАЇНИ
CJMR 1320 AM, Торонто, Канада

Слухайте: від понеділка до п’ятниці – 7:30 - 8:00  вечора
на хвилях 1320 АМ

Керівник і ведуча - Оксана Соколик

SONG OF UKRAINE Radio Program,
CJMR 1320 AM, Toronto, Canada.

www.cjmr1320.ca            Monday to Friday,        7:30 PM - 8:00 PM
Oksana Sokolyk, Host

Tel:  (416) 536 - 4262
E-mail: songofukraine@yahoo.ca

Address:
Song of Ukraine Radio Program

593 Oxford Street, Toronto,
Ontario, M8Y 1E6

Новини з України * Події у діаспорі * Інтерв’ю * Пісні на замовлення
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Óæå â³ñ³ìíàäöÿòèé ð³ê ïîñï³ëü 
20 ìîëîäèõ ëþäåé ³ç Êàíàäè 
ïðè¿æäæàþòü â Îñòðîçüêó Àêàäåì³þ 
äëÿ òîãî, ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó 
ì³æíàðîäí³é îáì³íí³é ïðîãðàì³ 
�Êàíàäà. Ñâ³ò. Ìîëîäü�. 

Óðî÷èñòå ïðèâ³òàííÿ ðåêòî-
ðà ²ãîðÿ Ïàñ³÷íèêà äîáðîâîëüö³â 
â³äáóëîñÿ 12 âåðåñíÿ. �Ó áàãàòüîõ 
êðà¿íàõ öÿ îáì³ííà ïðîãðàìà ðîçïà-

В Острозькій Академії 
стартувала міжнародна 
обмінна програма 
“Канада. Світ. Молодь”

ëàñÿ. Â Óêðà¿í³ æ ìè ðîçïî÷èíàëè ¿¿ 
ç ÷îòèðüîõ ó÷àñíèê³â, à òåïåð ïîíàä 
40 ñòóäåíò³â ìàþòü íàãîäó çáàãà÷ó-
âàòè ñâ³é äîñâ³ä ó ñôåð³ ì³æíàðîäíî¿ 
ñï³âïðàö³, � çàóâàæèâ ²ãîð Ïàñ³÷íèê. 
� Êàíàäà � ÷óäîâà êðà¿íà. Ìè ïèøà-
ºìîñÿ òèì, ùî ÷èìàëî óêðà¿íö³â 
äîëó÷èëîñÿ äî ¿¿ òâîðåííÿ. Ó ðàìêàõ 
ö³º¿ ïðîãðàìè ìè õî÷åìî ïåðåéíÿòè 
âàø äîñâ³ä. Àëå ÿ ñïîä³âàþñÿ, ùî âè 

– Мар’яна Сінчук
Ректор Ігор Пасічник з учасниками міжнародної обмінної програми 
“Канада. Світ. Молодь”

íàâ÷èòåñÿ äå÷îãî ³ â³ä íàñ�. Ðåêòîð 
Îñòðîçüêî¿ Àêàäåì³¿ âïåâíåíèé, 
ùî ö³ 20 þíàê³â ³ ä³â÷àò ç Êàíàäè 
ñòàíóòü íàéùèð³øèìè äðóçÿìè óí³-
âåðñèòåòó.

Ó÷àñíèêè îáì³ííî¿ ïðîãðàìè 
ïîä³ëèëèñÿ ñâî¿ìè ïåðøèìè âðàæåí-
íÿìè ïðî Óêðà¿íó ³ ïîäÿêóâàëè çà òå, 
ùî Îñòðîçüêà Àêàäåì³ÿ ñïðèÿº ðîç-
âèòêîâ³ òàêèõ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â. 
Òàêîæ êîîðäèíàòîðè ïðîãðàìè ïîäà-

ðóâàëè ²ãîðåâ³ Ïàñ³÷íèêó òðàäèö³éí³ 
êàíàäñüê³ ñóâåí³ðè. Ó ñâîþ ÷åðãó, 
äîáðîâîëüö³ îòðèìàëè ôóòáîëêè ç 
ñèìâîë³êîþ Îñòðîçüêî¿ Àêàäåì³¿. 

Ó÷àñíèêè ïðîãðàìè ïðàöþâà-
òèìóòü íàä ï³äãîòîâêîþ àêö³é ó 
ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ é åêîëîã³¿, 
åêîíîì³÷í³é, ñîö³àëüí³é, îñâ³òí³é é 
óïðàâë³íñüê³é ñôåðàõ. 

Þë³ÿ ßðó÷èê 

У Національному Університеті 
“Острозька Академія” 4 жовтня 
відбулося нагородження переможців 
Всеукраїнського конкурсу “Ук-
раїнський національний характер 
у літературній спадщині Уласа 
Самчука” (етнофілологічні, пси-
хологічні, історичні, політологічні, 
етнолінгвістичні аспекти).

У номінації “Краща наукова 
робота” першість здобули Юлія 
Маліванчук, Катерина Кісільчук та 
Ірина Самара. Найґрунтовнішою 
публікацією про творчість Уласа 
Самчука у засобах масової інформації 
журі визнало статтю Наталії Ратнюк, а 
найкращий учнівський твір написала 
учениця Кременецького ліцею імені 
Уласа Самчука Ольга Іванова.

Переможці конкурсу отримали 
грамоти, книги і грошові премії. 
Марію Кухарук і Наталію 
Парфенюк організатори нагородили 
заохочувальними призами.

Варто зауважити, що цей конкурс 
проводиться в Острозькій Академії 
за підтримки та з ініціативи сім’ї 
Соколиків вже вчетверте. Пан 

Ярослав і його дружина Оксана 
– представники української діаспори 
в Канаді і єдині розпорядники 
спадщини Уласа Самчука. “Саме 
завдяки наполегливим старанням 
панства Соколиків встановлено 
пам’ятник Уласові Самчуку, 
відкрито музей письменнику в 
місті Рівному до його 100-річного 
ювілею, а Острозькою Академією 
здійснено перевидання його творів 
для широкого кола читачів в Україні, 
– зазначила проректор з навчально-
виховної роботи Руслана Каламаж. 
– Наступного року ми плануємо 
продовжити конкурс, присвячений 
творчості Уласа Самчука. А тому 
запрошуємо до співпраці студентів, 
викладачів, учнів і вчителів”.

За словами декана факультету 
міжнародних відносин, директора 
Інституту досліджень української 
діаспори Алли Атаманенко, на 
прикладі життєвого шляху Уласа 
Самчука і родини Соколиків нам 
варто повчитися патріотизму, 
працелюбності, любові до рідної 
країни.

Найкращі знавці 
творчості Уласа Самчука

Переможці Всеукраїнського конкурсу “Український національний характер 
у літературній спадщині Уласа Самчука”
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Юлія Банкова
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічна наукова діяльність та 
робота в ІВМ довели його до Залу 
національної слави США, де портрет 
українця Любомира Романківа висить 
поряд з іншими винахідниками, 
зокрема Стівом Джобсом. 

Любомир Романків 70 років 
живе за кордоном, має канадське 
громадянство, але Україну називає 
найважливішою для себе країною. Як 
зізнається дослідник, щоночі він читає 
українську пресу і, якщо новини в ній 
погані, довго не може заснути. 

– Пане Любомире, як почувається 
людина, яка узалежнила весь світ від 
комп’ютерів? 

– Коли я починав над цим 
працювати, то не уявляв, який вплив 
мій винахід матиме на людство і на 
комунікацію.

Просто якщо хтось каже, що це 
неможливо зробити, то я кажу: “Якщо 
ви не можете, хтось інший мусить це 
зробити”. Що тяжче завдання – то 
більший виклик для мене.

– У чому полягав Ваш винахід? 
– Ми з колегами знайшли спосіб 

записувати інформацію на магнітну 
голівку. Тоді вона була розміром 
з квасольку, ми працювали, аби її 
зменшити. У результаті вона стала 
приблизно завбільшки людську 
волосину. Тепер ці голівки є в усіх 
комп’ютерах.

– Ви і досі працюєте в ІВМ?
– Так. Мені 83 роки, але я свої 8 

годин відпрацьовую (посміхається). 
Маю студентів, які зі мною працюють. 
Зараз займаюся будовою сонячних 
батарей, індукторів, тож я маю занять 
більше, ніж хотів би, маю більше 
зацікавлень, ніж я можу опанувати.

– Вас не запрошували працювати 
в Україні? 

– За незалежності – ні.
– А хотілось би?
– Ненадовго, може, й переїхав 

би. Знаєте, працюючи в ІВМ, я можу 
значно більше зробити для України, 
ніж працюючи тут.

– Що саме?
– По-перше, я як Начальний 

пластун (головний пластун у світі 
– авт.) не зміг би зробити для 
організації того, що зробив. Я розумів, 
що організувати в Україні Пласт 
волонтерською працею неможливо, що 
мусять бути постійні працівники. Тому 
я створив Фонд Начального пластуна, 
який зобов’язався щороку упродовж 
10 років давати по $60,000 на оплату 
працівників Пласту (фінансування 
тривало з 1997 до 2007 року – авт.).

– Це Вами зароблені гроші?
– Частково мої, частково я збирав 

у людей. Ходив і запевняв, що ті, хто 
працює в такій громадській організації, 
як Пласт, повинні отримувати хоч 
невелику, але зарплату. Якби я був тут 
– я б цього не зробив.

– А чого б Ви не зробили в науці? 
– В Україні у 1991-1993 роках 

технології були на дуже високому 
рівні. Передусім завдяки програмі 

“Буран” (пов’язаній з висадкою перших 
сателітів).

Із проголошенням незалежності 
ця програма почала занепадати. І я 
намагався посприяти тому, щоб Україна 
продукувала подібні напівпровідникові 
матеріали для Америки, але не вдалося. 
Тут науковці не розуміли, що означає 
конкурувати з рештою світу. Українці 
себе переоцінили. 

– Знаю, що тепер до Вас на 
стажування приїздять студенти з 
різних країн світу. Чи співпрацюєте 
з українськими ВНЗ? 

– Я постійно маю справу з 
корейцями, китайцями, японцями, 
але не з українцями, на жаль. Їх не 
присилають, бо тут немає нікого, хто 
би дав стипендію студентові. Ми в 
ІВМ оплачуємо частину стажування, 
іншу частину має сплатити той, хто 
посилає студента. 

В Україні уряд не має поняття, що 
треба розбудовувати науку в державі. 
А це потребує вкладання коштів. Ви 
не помітите результату за 2-3 роки, але 
він буде через 5-10 років.

– Ви співпрацюєте потім 
з Вашими вихованцями, які 
повернулися до своєї країни?

– Так! У корейців дуже 
часто замовляємо якісь частини 
комп’ютерів, тому що знаємо – ця 
людина працювала в нас, розробила 
цю частину для комп’ютера, вона знає 
точно всі специфікації, знає, що нам 
потрібно.

Він поїхав назад до Кореї, але 
підтримує з нами зв’язок. На жаль, 
такої далекосяжної програми Україна 
досі не розпочала. У 1991-1992 
роках цього не розуміли. А тепер 
немає грошей. А хто повинен це 
фінансувати?

Ви маєте Ахметова, Пінчука 
– це вони повинні давати гроші для 
держави. В інших країнах (такі 
проекти) фінансує або держава, або 
приватна фірма.

Президент ставить золоті 
унітази. А за один такий унітаз він 
міг послати одного студента, який би 
вже повернувся назад і робив якусь 
поважну технічну роботу в Україні. 
Я зустрічаю в Америці найкращих 

програмістів, які вчилися в Україні, 
але не змогли тут отримати хорошої 
роботи, поїхали до Америки і там 
працюють.

– Ви згадали президента. Як він 
Вам?

– Давайте говорити про всіх – хто 
з президентів що саме зробив для 
України.

Перший відділив Україну від 
Росії, але не зміг організувати навколо 
себе хороших економістів, які могли б 
керувати країною так, щоб вона стала 
економічно самостійною.

Кучма був трохи диктатором. Але 
він був такий, бо звик бути головою 
“Південмашу”, де він диктував. 
Але йому треба подякувати за те, 
що врятував деякі технології (завод 
Антонова, “Південмаш”).

Ющенкові треба віддати шану 
за те, що поставив Україну на карту 
світу, бо до того часу з Україною все ж 
рахувалися як з ногою Росії. Але знову 
ж таки – він не зорганізував навколо 
себе людей. А ще, це моя особиста 
думка, він з Юлею (Тимошенко) 
піддалися російським впливам. Що 
я маю на увазі? Біля Москви є два 
інститути, які займаються лише тим, 
що вивчають, як розбивати країни, що 
відійшли від СРСР. І всі непорозуміння 
між Юлею і Ющенком, я певен, не 
лише особисті, їх провокували інші 
люди з метою розбити країну.

– А Янукович?
– Його тяжко описати. Це людина, 

яка любить грати в шахи. Любить 
щораз міняти позиції. Він проросійськи 
налаштований. Це зрозуміло. Людина, 
яка хоче бути дуже багатою, не розуміє, 
що життя не вічне.

Проблема багатіїв в Україні така, 
що вони не розуміють психології, як 
бути багатим. Бути багатим означає 
розбудовувати навколо себе індустрію, 
давати людям роботу і т. д., щоб люди 
були задоволені і підносили багатія 
вгору.

А для Януковича найважливіше 
– особисте збагачення. Думаю, його 
рішення стосовно Європи частково 
продиктоване бажанням: краще бути 
великою рибою в малому ставку, ніж 
малою у великому морі, де він не 

буде нічим. Він поганий адміністратор 
і оточив себе такими ж поганими 
проросійськи налаштованими 
адміністраторами. Він буде будувати 
країну для себе.

– Ви часто їздили в Україну до 
незалежності?

– Та ні, пам’ятаю один раз. У 
1980 році мене запросили до Москви 
з доповіддю. Я прийняв запрошення, 
але разом з тим написав їм, що хочу 
приїхати і до Києва, і до Львова 
прочитати доповідь.

Мені відповіли одразу: “В Київ 
можливо, але точно ще не знаємо. 
До Львова, певно, Вас не пустять”. 
Вже потім у Москві після доповіді 
підійшов до мене якийсь молодий 
чоловік і каже: “Ми вислухали Вашу 
доповідь, вона цікава, і ми запрошуємо 
Вас до Києва”.

Коли я приїхав до Києва, то ще 
не мав відповіді зі Львова, але квиток 
мав. Тоді до мене підійшов студент, 
не представився і каже: “Вас у Львові 
чекають, але Ви від мене цього не 
чули”. І я поїхав. Щойно приїхав, 
як одразу біля поїзда мене зустріли 
двоє людей, сказали, що будуть мною 
опікуватися.

– Що це були за люди?
– Вони за мною слідкували. Я був 

у Львові 3 дні. Вони приходили о 7 
ранку, снідали зі мною і водили мене 
по Львову, я й хвилини не був без них. 
Але того дня вони мене завезли до 
готелю. Сказали: “Ви дуже втомлені, 
Вам треба поспати, ми Вас залишимо 
до 14-ої години, потім приїдемо і разом 
пообідаємо”.

Я знав, що маю зробити, 
– я завчасно списався з родиною. Вони 
мені сказали: візьмеш таксі, вдягнеш 
білу сорочку і сірі штани, щоб тебе 
не можна було впізнати серед інших, і 
приїдеш за такою-то адресою. Я одразу 
перевдягнувся і поїхав. До другої я 
повернувся.

– А доповіді у Львові так і не 
мали?

– Мав наступного дня. Але 
студентів туди не пустили, тільки 
професорів, мовляв, студенти дуже 
зайняті.

Зі студентами я бачився в Києві. 
Вони мене запросили в якийсь 
ресторан. Коли я там починав говорити 
про політичну ситуацію, на мою ногу 
ставала така важка нога, і я змінював 
тему.

Пізніше хлопець, що ставав мені 
на ногу, взяв мою руку, поклав під стіл, 
і там ми намацали мікрофон.

До речі, тоді, у 80-му, мені 
пропонували працювати в Україні. 
Вечір перед відльотом. Чоловік, 
який мене запросив, запитав: “Вам 
не тьохкає серце за Україною? Ви б 
не хотіли тут залишитися? Ми Вам 
створимо такі умови праці, яких Ви 
в Америці ніколи не матимете, будете 
робити, що захочете, будете мати 
студентів, гроші на досліди”.

А я відповів: “Тьохкає, але там на 
мене чекає робота”. 

Óêðà¿íñüêà ïðàâäà

Любомир Романків: “Українські 
олігархи не вміють бути багатими”

Любомир Романків 
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Хоч важко визначити, якими 
народяться діти, але посприяти тому, 
щоб вони стали хорошими людьми та 
освіченими особистостями шляхом 
правильного виховання, – нам 
під силу. Правду кажучи, батьки 
найкраще знають свою дитину. 
Вони вивчають її особистість, 
пріоритети, потреби з перших днів 
її існування і разом з нею знаходять 
найсприятливіші способи виховання.

Для багатьох батьків найважчий 
період починається тоді, коли дитина 
йде до школи. Щоправда, багато хто 
вважає, що всю відповідальність за 
навчання та виховання малюка має 
брати на себе школа. Проте нині всім 
стало відомо, що найуспішнішими 
у навчанні стають діти, батьки яких 
повністю розуміють, що для того, 
щоб дитина осягнула певний рівень 
знань, набралась важливих навичок 
та умінь, вони, батьки, мають стати 
невід’ємною частиною навчального 
процесу.

Отже, що потрібно знати, щоб 
допомогти дитині навчатися у 
школі?

Насамперед, батькам слід 
запам’ятати, що потрібно 
спрямовувати увагу на те, щоб 
виховати у дитини почуття 
самостійності та відповідальності. 
Отже, школярі мають розуміти, що 
ви не будете замість них виконувати 

домашнього завдання. Ваш син чи 
донька мають бути мотивованими 
самостійно переступати труднощі. 
І навіть якщо їм це не до кінця 
вдається, все одно знаходьте у тому 
щось позитивне і завжди старайтеся 
підбадьорювати свою дитину.

Психологи рекомендують, щоб 
батьки завжди акцентували на успіху 
– на тому, що дитина вже досягнула. 
Це допоможе малюкові зрозуміти, що 
його чи її робота важлива, і школяр 
зможе досягнути ще більшого.

Також, контролюючи виконання 
домашнього завдання, допоможіть 
дитині зрозуміти, як важливо 
доводити справу до кінця. Наприклад, 
дитина, виконуючи завдання з 
математики, відволікається і починає 
вам розповідати про події у школі. 
Ви маєте, звісно, показати, що вам це 
дуже цікаво, але ви готові її вислухати 
тільки після виконання завдання. Та 
не забудьте тоді вислухати історію, 
і навіть, коли дитина про неї забуде, 
– нагадайте її. Але батькам слід 
запам’ятати, що навчити дитину 
не залишати незавершену справу 
важко тільки словесним способом, 
– покажіть це малюкові на власному 
прикладі. Хто ж, як не ви, для нього 
чи для неї – модель поведінки?

Надзвичайно важливо виробити 
в собі звичку уважно вислуховувати 
дитину. Малюк повинен зрозуміти, 

Допомагаємо дитині у навчанні

що ви його чи її розумієте і готові 
допомогти. Наприклад, коли дитина 
говорить, що дуже втомлена від 
виконання домашнього завдання, 
вам слід прислухатись і дати дитині 
відпочити. Але потім неодмінно 
продовжити роботу.

Фахівці закликають не ставити 
жодних умов, що можуть привчати 
дитину вчитись заради чогось. Так, 
часто батьки можуть залякувати 
дитину: “Якщо не виконаєш 
домашнього завдання, не підеш 
бавитися”. Іноді це звучить навпаки: 
“Якщо виконаєш домашнє завдання, 
куплю тобі забавку”. Якщо у дитини 
не вистачає мотивації для навчання 
або вона категорично відмовляється 
виконувати завдання, постарайтесь 

знайти проблеми, які спричинюють 
неприязнь до навчання і розуміння 
матеріалу.

І накінець слід пам’ятати, 
що не можна сварити малюка за 
те, що він щось не зрозумів або 
допустив помилку. Підкреслюйте, 
що важливим є рівень знань. А 
щоб помилок ставало все менше, 
постарайтесь зрозуміти, де школяру 
потрібна допомога, – і обов’язково 
допоможіть, адже ви найкраще 
знаєте свою дитину. А своєчасна і 
якісна допомога – запорука успіху.

Çà ìàòåð³àëàìè: Á³ëåíüêà ². Ñ. 
�ßê äîïîìîãòè äèòèí³ â íàâ÷àíí³� 
http://www.livingrosary.org.ua/family/
items/jak-dopomogti-ditini-v-navcha-
nni.html

Літо осені у вічі синім вереснем 
глядить,
В сад рожеву айстру кличе і 
метеликом летить.
У ворота літа дзвонить юний 
вересень-школяр.
Золоте калини гроно осінь хилить 
на Буквар.
Літо, літо, тепле літо, де ти, літечко, 
поділось?
Пролетіло дуже швидко... 
Може, ти мені наснилось? 

 * * *

    * * *

Ð³çíèõ êîëüîð³â áóâàþòü,

Äåðåâ�ÿíèé îäÿã ìàþòü.

Íàìàëþþòü êâ³òêó, ê³øêó,

Ìèêîëàÿ, ñàíè, øèøêó.

(Îë³âö³)

    * * *

Ïðèéøëà ä³â÷èíà äî õàòè,

Óçÿëàñü õàçÿéíóâàòè:

Âïðàâíî øàôó â³ä³ìêíóëà,

Â æîâòó ñâèòêó ë³ñ âäÿãíóëà.

(Îñ³íü)

* * *

×àð³âíèê ïðèéøîâ ó ë³ñ,

Ôàðáè, ïåíçëèêà ïðèí³ñ.

Ó ä³áðîâ³ òà ñàäî÷êó

ñòàëè æîâòèìè ëèñòî÷êè.

(Æîâòåíü) 

Говорять діти... 

ПОЕЗІЯ

Літо осені у вічі...

Ви лиш почнете путь 
до знань, в науку...
Ви лиш почнете путь до знань, 
в науку...
Ці перші кроки – ой які важкі!
Болить спина, і ручка тисне руку 
У ці нелегкі перші місяці.
Та з вами вихователь, вчитель,
Від перших днів ведуть за руку вас,
Помилки виправляють, научають 
Терпіння в нелегкий цей час.

За матеріалами, підготовленими 
В. В. Козіною 

Оце так навіталася!
²ðèíêà ïðèéøëà ç äèòÿ÷îãî ñàäêà é 
ðîçïîâ³äàº:
� Ìàìî, âèõîâàòåëüêà êàçàëà, ùî ìè 
ïîâèíí³ áóòè ââ³÷ëèâèìè.
Óâåñü âå÷³ð ²ðèíêà íàìàãàëàñÿ áóòè 
äî âñ³õ óâàæíîþ, íå çàáóâàëà êàçàòè 
�÷àð³âí³ ñëîâà�.
À äðóãîãî äíÿ ¿¿ íåíà÷å ï³äì³íèëè.
� Ùî ç òîáîþ, äîíå÷êî? � ïèòàº 
ìàìà. � Õ³áà òè çàáóëà ïðî ââ³÷ëè-
â³ñòü?
� À ñüîãîäí³ íàì âèõîâàòåëüêà í³÷î-
ãî íå êàçàëà, � â³äïîâ³ëà ²ðèíêà. 

Â. Áàã³ðîâà

Оце вчитель!
Ó ïåðøèé äåíü øêîëè õëîïö³ ³äóòü 
äî øêîëè.
� Îëåæèêó! Òè òàêèé âåëèêèé õëî-
ïåöü, à ïðèìóøóºø ìàëåíüêîãî 
Ïåòðèêà íåñòè ñâ³é ³ òâ³é ïîðòôåë³.
� Öå ÿ éîãî â÷ó äîïîìàãàòè 
ñòàðøèì!

Нарядилась осінь

Ðîçãàäàé...

Нарядилась осінь
В дороге намисто, 
Золоте волосся 
Розплела над містом.
Кольорові фарби 
Вийняла з кишені 
І малює осінь 
Жовтім по зеленім.
Здогадатись можна 
В парку по деревах:
Є червона фарба 
В неї і рожева... 
Ще й відтінків різних 
Безліч осінь має, 
А стрункі ялини 
Боком обминає...
Їй не шкода фарби
Й часу ні хвилини –  
Колються нікчемні 
Сосни та ялини.
Ти скажи нам, сонечко, 
Чом тепер не грієш, 
А на жовтім листячку 
Золотом яснієш? 
Посміхнулось сонечко: 
– Що на це сказати?! 
Попросило літечко 
ОСІНЬ привітати!                             
    

М. Хоросницька
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“...Вийшов я цілий з-поміж зливи 
куль, гранат, бомб, снарядів, що під 
Бродами били нас, мов густий град на 
недоспіле збіжжя на пні: переходив я 
гори і ліси Словаччини; пробивався 
крізь нетрі і прірви Югославії 
– і нічого мені не сталося...” – писав 
нинішній редактор знаменитого 
часопису “Вісті Комбатанта” Роман 
Колісник у своїй повісті “Останній 
постріл. Доля одного вояка”. 

І судилося панові Романові, 
як тому “типовому” дивізійникові 
з повісті, бути у вирі кривавої й 
нещадної боротьби, а у пізніших 
мандрівках та пошуках дожити до 
повних 90 років, а попереду у нього 
ще так багато незреалізованих планів, 
проектів та мрій!

З Романом Колісником, що 
нині замешкав у Канаді, протягом 
останніх кількох років мене єднає 
плідна переписка і дотичні контакти 
з тих чи інших питань української 
історії та сучасного життя-буття. 
Однак про цю направду легендарну 
людину, що походить з невеликого 
села Товстенького коло Чорткова на 
Тернопіллі, мені було відомо ще з часів 
мого студіювання в Українському 
Вільному Університеті в Мюнхені у 
другій половині 1990-их років, коли 
ректором цього знаменитого закладу 
був його побратим-дивізійник 
проф. Роман Дражньовський, який 
захоплено розповідав нам про 
героїчний чин і часом трагічні 
долі вояків Української Дивізії 
“Галичина”. Згодом я прочитав, як 
мовиться, на одному диханні повість 
пана Колісника “Останній постріл”, 
спомини “Машерують добровольці”, 
“Довкола світу”.

À çàãàëîì æå ïàí Ðîìàí Êîë³ñíèê 
ïèñàâ ³ ïèøå äóæå áàãàòî é ö³êàâî. 
×èìàëî éîãî äîïèñ³â º ó ÷àñîïèñàõ 
Êàíàäè, ÑØÀ, ³íøèõ êðà¿í ä³àñïîðè, 
à ï³ñëÿ çäîáóòòÿ Íåçàëåæíîñò³ 
� òàêîæ ³ â Óêðà¿í³ ó ð³çíèõ âèäàííÿõ 
äðóêóþòüñÿ éîãî ãóìîðåñêè, 
ôåéëåòîíè, ðåïîðòàæ³, ñòàòò³, âùåíò 
íàïîâíåí³ äåùî ïðèõîâàíîþ òóãîþ 
çà íåíåþ-Â³ò÷èçíîþ, à ïîäåêóäè 
� ñàðêàçìîì ³ç âëàñòèâîþ ò³ëüêè éîìó 
ñì³øèíêîþ.  Àëå ÷è íå ïåðøèìè ç 

éîãî äîïèñ³â ç�ÿâèëèñÿ 
óí³êàëüí³ �Ðåïîðòàæ³ 
ç³ Ñâ³òîâîãî Êîí´ðåñó 
Â³ëüíèõ Óêðà¿íö³â ó 
Íüþ-Éîðêó� äåñü íà 
ïî÷àòêó 1970-èõ ðî-
ê³â, çãîäîì ïîáà÷èëà 
ñâ³ò ïåðøà çá³ðêà 
ôåéëåòîí³â ³ ãó-
ìîðåñîê �Òÿæêî 
áóòè ïîë³òè÷íèì 
åì³´ðàíòîì� ï³ä 
ïñåâäîí³ìîì Walter 
Cap. Ï³ñëÿ öüîãî 
ç�ÿâèëèñÿ ³íø³ êíèãè 
� ãóìîðèñòè÷í³ 
çá³ðêè �Íàéêðàù³ 
õëîïö³ ç Äèâ³ç³¿�, �Â³ä 
Àäàìà äî Ëåîí³äà 
II�,  ñõâèëüîâàíî-
çíàìåíèò³ ðåïîðòàæ³ 
�  �Î, Óêðà¿íà, î, ëþáà íåíüêî� òà 
�Î, Óêðà¿íà, î, á³äíà íåíüêî�,  çá³ðêà 
âèñòóï³â �Â³ä ç�¿çäó äî ç�¿çäó, â³ä 
þâ³ëåþ äî þâ³ëåþ�, êíèãà ñïîìèí³â 
�Ìàéæå, àëå íå çîâñ³ì�, íîâåëà 
�Åð³êà�, ïåðåêëàäè ðîçä³ë³â ç êíèãè 
�Russian Journal� Äæîíà Ñòåéíáåêà. 
Ïàí ðåäàêòîð Ð. Êîë³ñíèê º àâòîðîì 
íàóêîâî¿ ïðàö³ �Â³éñüêîâà Óïðàâà ³ 
Óêðà¿íñüêà Äèâ³ç³ÿ �Ãàëè÷èíà�. Äî 
ðå÷³, â³í ïèøå ÿê ïèñüìåííèê, ïîåò òà 
äîñë³äíèê íå ëèøå óêðà¿íñüêîþ, àëå é 
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. 

І ось уже минулого року в 
тернопільському видавництві “Джу-
ра” появилась книга “На життєвих 
і творчих перехрестях: Роман 
Колісник”, упорядником якої є 
дослідниця Ярослава Гайдукевич. І 
хоча мої листи та записки до пана 
Романа не увійшли до цієї книги, 
однак я з не меншим захопленням 
“проковтнув” і цю його працю, 
прочитав швидко і захоплено його 
листи до інших людей та від них до 
нього, бо знався у цій проблематиці, 
як також знав про творчість і 
справи багатьох із них, а з кількома 
– був знайомий особисто. Дописувач 
Михайло Ониськів у своєму відгуку 
про цю останню книгу епістолярної 
спадщини пана Романа наголошував, 
що “...Слава Гайдукевич пішла далі 
– узагальнивши наявні матеріали в 

Тернопільському краєзнавчому музеї, 
вона від перших кроків (“З такими 
генами прийшов на Божий світ”) 
на тлі європейсько-заокеанських 
вибоїн вимальовує особистість 
Романа Колісника, котрий з того 
покоління освіченої української 
молоді, яка силою обставин змушена 
була покинути книжку і взяти в 
руки зброю, аби не залишитися 
осторонь від бурхливих і трагічних 
подій, в яких опинилася Україна 
після 1939 р. І з-поміж викинутих 
долею за отчий поріг таки вибився 
в люди, і в тих починаннях, як 
пише пані Слава, де проявився його 
талант, засвітився найяскравіше: 
письменник, перекладач, публіцист, 
редактор, науковець, громадський 
діяч. І українець найперше. Таким він 
залишається донині, уже на дев’ятому 
десяткові літ...”

Романові Колісникові та його 
родині судилася нелегка доля: 
закінчивши Чортківську гімназію, 
він відразу з усім класом подався 
до Української Дивізії “Галичина”, 
його старший брат Антін загинув у 
лавах УПА. Пройшовши нелегкими 
дорогами війни аж до австрійського 
міста Фельдбах, пан Роман закінчив 
війну в ранзі хорунжого й опинився 
в американській зоні окупації. По 
звільненні у 1947 році замешкав у 
Мюнхені, де на той час вирувало 
українське життя: діяли різні партії, 
літературно-мистецькі організації, 
виходила українська преса. Тут пан 
Колісник вступив до Української 
вищої економічної школи, згодом 
один рік працював у тижневику 
“Українська трибуна”, до якого 
почав писати репортажі.  1949 року 
він переїхав до Австралії, де мав 
відпрацювати два роки за державним 
контрактом у лісництві, а 1957 року 
–  виїхав до Канади, де вже були 
його родичі і друзі. У 1960 році 

Роман Колісник одружився з моєю 
землячкою Галею (Солтикевич) 
– дочкою православного священика, 
що походила із сусіднього з моєю 
родинною Лохвицею міста Конотопа. 
Вона, на жаль, передчасно відійшла у 
вічність 2007 року. 

У Канаді пан Роман працював в 
адміністрації газети “Вільне слово” 
та тижневика “Новий Шлях”, в якому 
теж вміщував свої дописи. Отримав 
диплом фінансового аналітика 
(Certified Management Accountant) 
МакМастерського Університету та 
відповідну працю у провінційному 
уряді Онтаріо, яку закінчив на посаді 
менеджера фінансового відділу.

А цьогорічного жовтня Роман 
Колісник, якого український 
зарубіжний та материковий читач 
знає також за псевдонімами Ро-Ко, 
Денис Депутат, Іван Кооперативний, 
Walter Cap, Семен Діяспорний, 
– український письменник, прозаїк, 
гуморист, сатирик, журналіст, 
перекладач, історик, член Об’єднання 
Українських Письменників “Слово”, 
Національної Спілки письменників 
України, – відзначає славне 90 річчя... 
і не любить жодних панеґіриків чи 
похвал на свою адресу, вважаючи 
себе за такого собі пересічного 
українця, якого нещаслива доля разом 
з мільйонами співвітчизників занесла 
на чужину, у далекі від Рідних Земель 
краї...

² íàîñòàííº. Ïåðåäìîâëþþ÷è 
ñâî¿ ñïîãàäè ïðî Óêðà¿íñüêó Äèâ³ç³þ 
�Ãàëè÷èíà�, ìàéîð Âîëüô-Ä³òð³õ 
Ãàéêå, ç ïîõîäæåííÿ í³ìåöü, ùî 
äóæå âèñîêî ö³íóâàâ õîðîáð³ñòü 
é ïîðÿäí³ñòü óêðà¿íñüêèõ âîÿê³â, 
çàçíà÷àâ: �...Ìè, í³ìö³, íåçâàæàþ÷è 
íà âëàñíó òâåðäó äîëþ, ïîâèíí³ òàêîæ 
âèÿâèòè ùèðå ñï³â÷óòòÿ óêðà¿íñüêîìó 
íàðîäîâ³, ³ñòîð³ÿ ÿêîãî ïîñòàâèëà 
éîãî íà òàê³ òÿæê³ âèïðîáóâàííÿ 
ó ìèíóëîìó... Õàé öÿ ïðàöÿ âíåñå 
ÿñí³ñòü ùîäî çàñëóã óêðà¿íö³â ó 
áîðîòüá³ çà ñïðàâæíþ äåìîêðàò³þ 
òà õàé áóäå âèçíàííÿì õîðîáðîñò³ 
òà ïîðÿäíîñò³ ¿¿ âîÿê³â, ÿê³ ñâ³é ìå÷ 
äî ê³íöÿ â³éíè òðèìàëè ÷åñíî òà 
çàëèøèëè éîãî íåçàïëÿìëåíèì...�

Редактор Роман Колісник, який, до 
речі, також долучився разом з іншими 
своїми побратимами до публікації 
українського видання споминів 
майора В.-Д. Гайке, які редагував 
проф. Володимир Кубійович, – свій 
вояцький меч, письменницьке перо 
та сумління українця завжди тримає 
чесно та залишає їх незаплямленими.

Олександр Панченко, 
доктор права УВУ, 

Почесний Український Адмірал, 
адвокат,

 м. Лохвиця Полтавської області

Слово з  нагоди 90-річчя українського 
патріота, редактора Романа Колісника
Свій вояцький меч, письменницьке перо та сумління українця 
він завжди тримає чесно та залишає їх незаплямленими

Роман Колісник разом із дружиною Галиною

Дирекція і працівники редакції “Нового Шляху” приєднуються до усіх 
привітань нашому вельмишановному колезі, багаторічному дописувачу 
до тижневика “Новий Шлях”, дорогому панові Романові Коліснику з 
нагоди його Ювілею.

Зичимо йому міцного здоров’я, творчої наснаги, нових тем для нових 
фейлетонів та багато щирих прихильників його творчості.

Многая літа!
Дирекція і працівники “Нового Шляху”

Вітаємо з Ювілеєм!
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Канадійка Еліс Манро оголошена 
лауреатом Нобелівської премії з 
літератури.

Представник Шведської 
Академії Пітер Енґлунд, який 
оголошував переможця, назвав її 
“майстром сучасної короткої прози”.

В активі 82-річної письменниці 
– “Букер” та три премії канадського 
генерал-губернатора.

Серед її творів, зокрема, збірки 
оповідань “Дороге життя” і “Танець 
щасливих тіней”. Вона стала 13-ою 

Нобелівську премію з літератури 
отримає канадійка Еліс Манро

жінкою-
переможцем 
Нобелівської 
премії з 
літератури, 
заснованої 
1901 року.

У різні роки премію отримували 
Редьярд Кіплінг, Тонні Моррісон та 
Ернест Гемінґвей.

Грошова нагорода переможцю 
становить вісім мільйонів крон 
(понад 1,2 млн. доларів).

Минулого року премію отримав 
китайський письменник Мо Янь.

Еліс Манро, яка почала писати 
ще в підлітковому віці, перше 
оповідання опублікувала 1950 року.

Першою збіркою оповідань 
Манро була книжка “Танець 
щасливих тіней”, опублікована 1968 
року. За неї письменниця отримала 
вищу літературну нагороду Канади 
– премію генерал-губернатора.

2009 року вона стала 
переможцем Букерівської премії.

Kozak
Aluminum & Roofing

Founded 1983

n покриття різних дахів
n інсталяція алюмінієвих 
   дверей, обшивка (siding)
n бетонні роботи
n шліфування
n виготовлення вікон

Teëeôoíyéòe:
Áo�äaí 416-622-1018  
Cel. 416-505-2335 
22 Dewitt Rd.
Toronto, Ont. M9B 3E1

Ùàñëèâ÷èêàì, ùî îòðèìàëè 
áóäèíîê çà 1 ôóíò, äîâåäåòüñÿ 
ñåðéîçíî âèòðàòèòèñÿ íà ðåìîíò. 
Ó ï³äñóìêó íîâå æèòëî îá³éäåòüñÿ 
éîãî âëàñíèêàì ì³í³ìóì ó 35 òèñÿ÷ 
ôóíò³â.

Áðèòàíñüêèé Ë³âåðïóëü ñòàâ 
ïåðøèì ì³ñòîì, â ÿêîìó ïðèéíÿòî 
ð³øåííÿ âèïðîáóâàòè ïðîãðàìó ç 
ïðîäàæó áóäèíê³â çà ñèìâîë³÷íó 
ö³íó â 1 ôóíò. Ìåòîþ ö³º¿ ³í³ö³àòèâè 
º âäèõíóòè æèòòÿ ó ñïóñò³ë³ îêðà¿íí³ 
ðàéîíè, à òàêîæ ñêîðîòèòè ÷èñëî 
îá�ºêò³â íåðóõîìîñò³ â àâàð³éíîìó 
ñòàí³.

Ìåð Ë³âåðïóëÿ Äæî 
Àíäåðñîí ïåðåäàâ êëþ÷³ ïåðøîìó 
âëàñíèêîâ³ �áóäèíêó çà ôóíò� 
� 48-ð³÷íîìó òàêñèñòó Äæàÿëó 
Ìåääå. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íîâîìó 
ãîñïîäàðåâ³ æèòëà ñë³ä âèòðàòèòè 
çíà÷í³ êîøòè íà ðåìîíò äàâíî 
ïîðîæíüîãî áóäèíêó, ùîá âæå ÷åðåç 
12 ì³ñÿö³â âîíî â³äïîâ³äàëî ì³ñüêèì 
íîðìàòèâàì. Ò³ëüêè òîä³ Ìåääå 
³ éîãî ñ³ì�ÿ çìîæóòü îñòàòî÷íî 
ïåðåáðàòèñÿ â öåé áóäèíîê ðÿäîâî¿ 
çàáóäîâè íà ï³âäí³ Ë³âåðïóëÿ.

Äî òîãî, ÿê ñóäèòè ïðî 
ïîïåðåäí³ ï³äñóìêè ïðîãðàìè, 
ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïëàíóº ïðîäàòè 
20 îá�ºêò³â íåðóõîìîñò³. Âò³ì, 

âæå òåïåð ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ 
ñêàçàòè, ùî öÿ ³í³ö³àòèâà áóëà 
ïîçèòèâíî çóñòð³íóòà ïåðåñ³÷íèìè 
ìåøêàíöÿìè Ë³âåðïóëÿ. Ó êîíêóðñ³ 
íà ïðàâî êóï³âë³ âçÿëè ó÷àñòü 
á³ëüøå 1 òèñ. ÷îëîâ³ê, ç ÿêèõ 
ì³ñüê³é âëàä³ çàëèøèëîñÿ âèáðàòè 
19 ùàñëèâ÷èê³â. Ñïðàâà â òîìó, ùî 
ìàéáóòí³ äîìîâëàñíèêè ïîâèíí³ 
â³äïîâ³äàòè ïåâíèì êðèòåð³ÿì, ñåðåä 
ÿêèõ íàÿâí³ñòü ïîñò³éíîãî äæåðåëà 
çàðîá³òêó òà êîøò³â íà ðåìîíò. Êð³ì 
òîãî, âîíè ïîâèíí³ ïîñò³éíî æèòè 
â Ë³âåðïóë³ ³ âïåðøå çä³éñíþâàòè 
êóï³âëþ íåðóõîìîñò³.

Ó ðàç³, ÿêùî ïðîãðàìà áóäå 
âèçíàíà óñï³øíîþ, ìåð³ÿ âèñòàâèòü 
íà ïðîäàæ ùå áëèçüêî òèñÿ÷³ 
áóäèíê³â. Âò³ì, ïðåäñòàâíèêè 
ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çàêëèêàþòü 
ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â ðåòåëüíî 
îáì³ðêóâàòè ñâîº ð³øåííÿ, àäæå 
íàñïðàâä³ çà æèòëî äîâåäåòüñÿ 
çàïëàòèòè íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ 1 
ôóíò. Çà îö³íêàìè ôàõ³âö³â, ðåìîíò 
òà ï³ä³ìêíåííÿ êîìóí³êàö³é äî 
êîæíîãî òàêîãî áóäèíêó îá³éäåòüñÿ 
ì³í³ìóì ó 35 òèñÿ÷ ôóíò³â (56 òèñÿ÷ 
äîëàð³â). Êð³ì òîãî, ïåðø í³æ ñòàòè 
ïîâíîïðàâíèì âëàñíèêîì îá�ºêòà 
íåðóõîìîñò³, ïîêóïåöü ïîâèíåí áóäå 
ïðîæèòè òàì íå ìåíøå ï�ÿòè ðîê³â.

У Британії розпочали 
продаж будинків за 1 фунт 

Óêðà¿íñüêèé áîêñåð Âîëîäèìèð 
Êëè÷êî çàðó÷èâñÿ ç àìåðèêàíñüêîþ 
àêòðèñîþ Ãåéäåí Ïàíåòòüºð³.

Çà ñëîâàìè Ïàíåòòüºð³, ð³øåííÿ 

ïðî âåñ³ëëÿ 
ïàðà óõâàëèëà 
îñòàòî÷íî. Àëå 
òî÷íî¿ äàòè � ùå 
íå âèáðàëà.

Ãåéäåí 
Ïàíåòòüºð³, 
íàðå÷åíà 
Âîëîäèìèðà 
Êëè÷êà: �Âè 
áà÷èòå öþ 

êàáëó÷êó? ß çàðó÷åíà. Àëå äàòó 
âåñ³ëëÿ ùå íå âèçíà÷èëè. Äóìàþ, 
âîíî òî÷íî â³äáóäåòüñÿ äî ê³íöÿ 
êâ³òíÿ íàñòóïíîãî ðîêó�.

Володимир 
Кличко 
заручився
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Виповнюється 
п’ятнадцята річниця, 
як відійшов у вічність 

св. п. 
Микола Валєр

 (1920 – 1998)

 і друга річниця, як відійшла у вічність 

св. п. 
Іванна Валєр

 (1924 – 2011)

У їх незабутню пам’ять опечалена родина складає пожертву $300 
на пресовий фонд “Нового Шляху”.

Вічна Їм пам’ять.

Син д-р Олег, 
внуки Маркіян, Христина, Лариса і муж Тарас Гетьманчук 

та правнук Максим

У першу сумну і надзвичайно болючу річницю 
відходу у вічність

 св. п. 
Марії Підзамецької, 
яка упокоїлася на 82-му році життя 

22 жовтня 2012 року після короткочасної хвороби, 
складаємо пожертву $500 на пресовий фонд “Нового Шляху”.

Нехай душа її перебуває у Царстві Небеснім, 
а пам’ять про неї буде вічною.

 Чоловік Карло
Сини Роман і Томко з родинами

V

У блаженну пам’ять дорогої приятельки 

св. п.
Марії Підзамецької, 

яка відійшла у вічність 22 жовтня 2012 року, у першу річницю її смерті 
складаю пожертву на пресовий фонд “Нового Шляху” 

як нев’янучий вінок на її могилу.
Нехай пам’ять про неї завжди буде у наших серцях.

Йосифина Столярська

V

У світлу пам’ять мого найдорожчого сина 

бл. п.
Богдана Снайка, 

замість квітів на його могилу, складаю пожертву на пресовий фонд 
тижневика “Новий Шлях”.

Нехай пам’ять про нього буде вічною.

Мама Йосифина Столярська

V

Ùîðîêó â ëèñòîïàä³ óêðà¿íö³, äå á 
âîíè íå áóëè � ÷è â Óêðà¿í³, ÷è â ³íøèõ 
êóòî÷êàõ ñâ³òó, â³äçíà÷àþòü òðàã³÷íó 
äàòó � ðîêîâèíè Ãîëîäîìîðó. Öüîãî 
ðîêó öÿ äàòà îñîáëèâà � 80 ðîê³â. ² ùîá 
â³äçíà÷èòè ¿¿ ïî-îñîáëèâîìó, Îòòàâñüêå 
Â³ää³ëåííÿ Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêèõ 
êàíàäñüêèõ ïðîôåñ³îíàë³ñò³â ³ 
ï³äïðèºìö³â âèð³øèëî îðãàí³çóâàòè 
êîíöåðò íà âøàíóâàííÿ ïàì�ÿò³ 
ì³ëüéîí³â æåðòâ Ãîëîäîìîðó. 

Íà êîíöåðò³ âèêîíóâàòèìóòüñÿ 
òâîðè Ðîìàíà Ãóðêà, â³äîìîãî 
óêðà¿íñüêî-êàíàäñüêîãî êîìïîçèòîðà, 
ÿêèé ïèøå äóõîâíó ìóçèêó 
â³çàíò³éñüêîãî ñòèëþ. Çîêðåìà, 
âïåðøå â Îòòàâ³ ïðîçâó÷èòü éîãî 
�Ïàíàõèäà�. Êð³ì òîãî, ó ïðîãðàì³ º 
òàêîæ �Äà ³ñïðàâèòüñÿ ìîëèòâà ìîÿ� ³ 
íîâèé òâ³ð, ÿêèé óêðà¿íñüê³ êàíàäñüê³ 
ïðîôåñ³îíàë³ñòè òà ï³äïðèºìö³ 
Îòòàâè çàìîâèëè ñïåö³àëüíî äëÿ 
öüîãî êîíöåðòó â Ðîìàíà Ãóðêà 
� àêàïåëëó ç ãàðìîí³ºþ íà ÷îòèðè 
ãîëîñè �Be still and know that I am 
God� (óðèâîê ³ç 46 Ïñàëìó). Âñ³ 
ö³ òâîðè ïðîçâó÷àòü ó âèêîíàíí³ 
âîêàëüíîãî àíñàìáëþ Ewashko Singers 

ï³ä êåðóâàííÿì â³äîìîãî õîðîâîãî 
äèðèãåíòà Ëàâðåíò³ÿ ²âàøêà, ÿêèé 
äîëó÷èâñÿ äî ïðîôåñ³îíàë³ñò³â òà 
ï³äïðèºìö³â â îðãàí³çàö³¿ êîíöåðòó. 
Ó ïðîãðàì³ êîíöåðòó â³çüìå òàêîæ 
ó÷àñòü ñïåö³àëüíî çàïðîøåíèé 
ç ö³º¿ íàãîäè â³îëîí÷åë³ñò Ïîëü 
Ìàðåéí, ÿêèé îá�¿çäèâ ç ãàñòðîëÿìè 
Ï³âí³÷íó Àìåðèêó, Àç³þ òà 
ªâðîïó ³ ÷àñòî âèñòóïàº íà ë³òí³õ 
ìóçè÷íèõ ôåñòèâàëÿõ, ñåðåä ÿêèõ 
� ³ Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ñó÷àñíî¿ 
ìóçèêè ó Ëüâîâ³ �Êîíòðàñòè�. 

Êîíöåðò â³äáóäåòüñÿ î 3 ãîä. 
ïîïîë. 10 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó 
â óêðà¿íñüêîìó êàòîëèöüêîìó 
ñîáîð³ Ñâÿòîãî ²âàíà Õðåñòèòåëÿ â 
Îòòàâ³ (952 Green Crescent Valley). 
Î÷³êóºòüñÿ, ùî íà êîíöåðò³ áóäóòü 
ïðèñóòí³ ÷ëåíè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè, 
äèïëîìàòè, ïàðëàìåíòàð³ ³ ñåíàòî-
ðè, ì³ñöåâ³ òà ïðîâ³íö³éí³ óðÿäîâö³. 
Îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî êîí-
öåðò ïðèâåðíå óâàãó äî Ãîëîäîìîðó 
³ ñïðèÿòèìå òîìó, ùîá öÿ òðàã³÷íà 
³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó í³êîëè íå 
ñòåðëàñÿ ç ïàì�ÿò³ òåïåð³øí³õ ³ ìàé-
áóòí³õ ïîêîë³íü. 

Концерт на вшанування 
жертв Голодомору




