
  

92 

 

ЗВІТ СВІТОВОЇ РАДИ КУЛЬТУРИ СКУ 
(серпень 2008 – серпень 2013 рр.) 

Метою діяльності Світової ради культури СКУ (СРК) є: 

 репрезентувати українську культуру у світі; 

 зберігати надбання української культури у світі; 

 координувати діяльність українських організацій, членів СКУ, у сфері культури; 

 інформувати світове українство про визначні події в галузі української культури. 

СРК діяла згідно з метою своєї діяльності та з прийнятими на IX Світовому Конґресі Українців 
резолюціями та рішеннями керівних органів СКУ. 

Нижче подаємо перелік основних проектів і заходів, над якими СРК працювала протягом звітного 
періоду. 

Проект “Монументальна Шевченкіана” 
У 2009 р. СРК встановила зв’язки з молодим українським фотографом-монументалістом, 
шевченкознавцем, дослідником-мандрівником з українського міста Луцька Русланом Теліпським, 
запросивши його у співпраці з Посольством України до Канади. Більш детально про нього і його 
роботи можна довідатися із відео на сайті - http://www.youtube.com/watch?v=wdzkJzPo-_U 

Нами було обговорено подальші плани та проекти, у тому числі створення електронного довідника 
про “Українську історію в монументі”. 

За сприяння СРК у Торонто та в інших містах Канади Руслан Теліпський представив свою колекцію 
із понад 550 меморіальних згадок про Великого Кобзаря з усіх областей України, де встановлено 
на його честь погруддя та пам’ятні дошки. 

З того часу СРК всіляко перебуває в тісному контакті з Русланом Теліпським та підтримує проект 
“Монументальна Шевченкіана”.  

Цього ж року СРК написала звернення до світового українства допомогти і посприяти Руслану у 
його проекті “Монументальна Шевченкіана”. Також закликала Міністерство культури - допомогти в 
проведенні такої виставки в Києві. Більш детальна інформація – на веб-сторінці СРК або 
http://kobzaryk.livejournal.com/.   

У 2010 р. Руслан Теліпський представив свій проект та виступив на Річних загальних зборах СКУ в 
Перемишлі, Польща.  

У серпні 2013 р. під час X Світового Конґресу Українців у Львові Руслан Теліпський буде 
експонувати свою виставку світовому українству та виступить на круглому столі СРК. 

Вшанування Тараса Шевченка в світі з нагоди 200-ліття з дня його народження 
Наближається дуже важлива дата -  у 2014 р. все світове українство буде відзначати 200-річчя з 
дня народження великого українського поета Тараса Шевченка. Ми пропонуємо назвати цей рік 
роком Великого Кобзаря і в кожній країні проживання української діаспори підготувати план дій та 
гідно відзначити цю ювілейну дату. Для детальнішого обговорення це питання буде заслухано під 
час круглого столу на X Світовому Конґресі Українців у Львові.   

Попередньо, у 2011 р. в Києві, я разом із генеральним секретарем СКУ Стефаном Романівим 
зустрілась із Коханом Тимофієм Григоровичем, заступником Міністра культури України, та Ольгою 
Дарибоговою, головою міжнародного відділу Міністертсва культури.  Під час зустрічі закликала 
видати твори Шевченка різними мовами або створити електронні носії із творами Кобзаря із 
більшим доступом для користувачів, у тому числі й для українських школярів в Україні і за її 
межами. Можливо, за фінансової підтримки Міністерства культури і туризму, створити 
документальні фільми, фото-слайди робіт Тараса Григоровича. Заступник міністра поінформував, 
що робота в цьому напрямку вже ведеться. 

Ці ж питання я порушила й під час зустрічі в Оттаві, у Посольстві України в Канаді, перед Міністром 
культури і туризму України Михайлом Кулиняком, на якій також були присутні Павло Ґрод, 
президент Конгресу Українців Канади, та Андреа Копелець, голова Ради культури Канади.  

Детальніше з цим проектом можна ознайомитись на сторінці СРК на веб-сайті СКУ за адресою: 
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=272&inner=true 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wdzkJzPo-_U
http://kobzaryk.livejournal.com/
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=272&inner=true


  

93 

 

Проект літературної премії “Великий їжак” 
У 2011 р. я як голова СРК СКУ стала фундатором літературної премії “Великий їжак”, а в 2012 р. 
привітала від імені СРК СКУ директора Маріанну Кіяновську та засновників Літературної премії 
“Великий їжак” з першим підведенням підсумків та оголошенням лауреата і врученням йому 
заслуженої нагороди.  

Літературна премія “Великий їжак” – це перша українська недержавна премія, заснована для того, 
щоб підвищити суспільну роль сучасної української літератури для дітей та привернути увагу до неї 
читачів та суспільства. Премія вручається автору найкращої сучасної україномовної книги для 
дітей, незалежно від його місця проживання та місця видання книги. Детальнішу інформацію про 
цю премію можна прочитати за адресою: www.jizhak.org.ua.   

СРК поширила цю інформацію прп літературну премію “Великий їжак” серед складових організацій 
СКУ та закликала надсилати до розгляду цікаві книжки або твори написані для дітей, або написані 
дітьми.  

Засновники премії – Громадська організація «Літературна премія «Великий Їжак» та 
Громадська організація «Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва». 

На засновників покладено організаційно-фінансове забезпечення премії. Літературну 
політику премії повністю визначає Комітет Премії, до якого входять видатні письменники, 
представники літературної громадськості, діячі культури. Комітет Премії щороку 
призначає Журі Премії в складі 7 осіб, які оголошують «список фіналістів» та одного 
лауреата Літературної премії «Великий Їжак». 

Мета інформаційно-рекламної кампанії довкола премії та книг, включених до «Списку фіналістів», – 
привернути увагу дітей, батьків, бібліотекарів, учителів до найкращих україномовних книг для 
дітей, сприяти комерційному успіху книг, які утверджують традиційну для української літератури 
гуманістичну систему цінностей. 

Премія присуджується кожні два роки за найкращу книгу для дітей українською мовою. 

Структура Літературної премії «Великий Їжак» значною мірою повторює структуру 
кількох найвпливовіших премій, що забезпечує максимальну об’єктивність при виборі 
переможця. 

Передбачено максимально демократичний механізм висунення на премію книг для дітей, 
написаних українською мовою. 

Право висувати книги на здобуття Премії мають громадяни України – редактори, члени редколегій 
літературних та літературознавчих періодичних видань, представники творчих спілок, бібліотек, 
університетів, книжкових видавництв, засобів масової інформації тощо. 

Оголошення лауреата (одного) та вручення премії (в розмірі одна тисяча євро) 
відбувається 1 червня (Всесвітній День захисту дітей) на урочистій церемонії вручення. 
Одночасно вручається «Малий Їжак» – відзнака за кращий оригінальний літературний 
твір (раніше не публікований), написаний дитиною до 15 років. «Малий Їжак» не має 
грошового вираження. 

Автори, чиї твори потраплять до «Списку фіналістів», опиняться в центрі ретельно 
організованої всеукраїнської (з широким охопленням регіонів) інформаційно-рекламної 
кампанії, що повинно сприяти розвитку ринку дитячої книги. 

Мистецькі турне українських діаспорних колективів та співаків 
У 2009 р. СРК підтримала проект заслуженого артиста України Ігоря Богдана “Схід і Захід: 
колядуймо разом!” Перший концерт відбувся 20 грудня в Торонто, Канада. Акція з успіхом пройшла 
містами України, після чого відбулося 2 концерти в США, Чикаго і Стемфорді.  

У 2012 р. СРК підтримала проект заслуженого артиста України Ігоря Богдана “З українською піснею 
в серці”, що пройшов містами України. 

Метою проекту було  об’єднання всіх українців – через народну пісню і це єднання відбулося.  Два 
концерти було проведено у Львові.  Один –  до Дня матері 13 травня  в Шевченківському гаю, який 
зібрав понад 5 тисяч людей. 27 травня в центрі міста Львів, біля пам’ятника Т.Г. Шевченка, 
відбувся другий концерт – до свята Героїв – весь центр був заповнений людьми.  Виїзні концерти 
відбулися також у Львівській області – м. Стрий, м. Пустомир, м. Мостиська, м. Рясна – Руська, а 
також великий концерт в м. Тернополі в залі філармонії, котрий відбувся 17 травня.  Найбільш 
успішні концерти – у м. Харків та м. Донецьк. Люди приймали артистів просто чудово, незважаючи 
на те, що більшість людей були російськомовними, після концертів вони підходили та дякували їм. 
Артисти пообіцяли повернутися туди на Різдво з українськими колядками.  

http://www.jizhak.org.ua/
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У 2013 р. СРК підтримує творчий проект заслуженого артиста України Ігоря Богдана до України, в 
рамках якого він візьме участь у офіційному відкритті X Світового Конґресу Українців у Львові та 
виступить з благодійним концертом на День незалежності України в Львові.   

У 2012 р. СРК закликала українські діаспорні громади Європи посприяти творчому туру по Європі 
українського танцювального ансамблю “Барвінок” з Торонто, Канада (художній керівник Федір 
Даниляк).  

Концерти цього ансамблю відбулися дуже успішно перед українськими громадами Чехії, 
Словаччини, Словенії, Угорщини і Польщі, зібравши численну аудиторію. Свою подорож “Барвінок” 
завершив виступами в Україні. 

У 2013 р. танцювальний ансамбль “Барвінок” перебуває з новим творчим туром у Португалії, 
Угорщині, Словенії, Німеччині і Чехії. 

Видавництво народознавчого науково-методичного часопису “Берегиня” 
У 2012 р. зустрілася з Валентиною Бойко (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, м.Київ), редактором народознавчого науково-методичного часопису “Берегиня” та 
фінансово підтримала його видання.  

Цей журнал, заснований Василем Скуратівським, відновив свою діяльність у квітні 2012 р. Він 
містить низку рубрик, в яких друкуються народознавчі матеріали, цінні поради та наукові статті, а 
також відкрито нову рубрику – “Нашого цвіту по всьому світу”, де можна дізнатися про життя 
української спільноти в світі.   

Тому СРК закликала українські громади передплатити в електронному або в паперовому варіанті 
цей унікальний і багатий знаннями часопис.  

Головний Редактор – Людмила Мелько, кандидат педагогічних наук, доцент (Університет економіки 
і права “Крок” м. Київ). У відновленому журналі започатковано наступні рубрики: Славетні українці; 
Витоки нашої духовності; Народний календар; Міфи та легенди давньої України; Смачна сторінка; 
Наші обереги; Вкладка. Майстер-клас Творимо писанку; Музейна скарбниця; Нашого цвіту по 
всьому світу; Етнопедагогіка; Народознавчі студії та Етнографічні розвідки.  
 
Журнал можна передплатити на www.pedpresa.com;  передплатний індекс – 74058.   
 

“Біла книга ” - електронна база даних про українські культурні цінності в світі 
Проект було започатковано рішенням СРК у 2008 р.  

Даний проект задумано як єдину електронну базу даних, куди будуть занесені всі культурні цінності 
і надбання українського народу, котрі знаходяться поза межами України. Такий єдиний реєстр має 
стати цінним джерелом інформації для людей, котрі цікавляться українським мистецтвом, для 
подорожуючих, мистецтвознавців, для сучасників та наступних поколінь.  Дана база у майбутньому 
стане доступною для всіх бажаючих  на веб-сторінці СКУ.  

На сьогодні на сторінці СРК розміщено частину цієї книги, що стосується Канади: 
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=272&inner=true 

СРК закликає активніше допомагати у втіленні в життя даного проекту та надсилати всі дані з країн 
проживання української діаспори.  
 

Веб-сторінка СРК 
У 2011 р. завершено роботу над створенням нової веб-сторінки СКУ, яка інформує про засади 
діяльності СКР та про основні проекти:  

http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=272&inner=true 

У кожній країні, де проживають українці, відбуваються різні мистецькі заходи. Рада написала 
звернення до українських громад з проханням надіслати інформацію про культурні події на своєму 
терені, які відбулися і які заплановані на майбутнє.  

СРК вважає корисним інформувати світове українство про культурні заходи в українських 
громадах, які проходять під патронатом вашої організації чи установи, тому нам вкрай необхідна 
ця інформація.  

Також просимо подавати свої пропозиції щодо відзначення важливих дат, ювілеїв, річниць, усього 
важливого у культурному житті на електронну адресу congress@look.ca (для СРК).  

http://www.pedpresa.com/
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=272&inner=true
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=272&inner=true
mailto:congress@look.ca
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Ми плануємо на своїй веб-сторінці зробити посилання на інформацію про різноманітні українські 
творчі колективи і об’єднання в діаспорі: танцювальні колективи, хори, колективи бандуристів, 
співаків і т.п.  
Ми завжди позитивно відгукнемося на всі ваші пропозиції. 
 

Підтримка історико–археологічних та архітектурних досліджень міста Батурин 
Від 2008 р. СРК щорічно підтримує проект історико–археологічних та архітектурних досліджень 
міста Батурин, що був столицею Козацько-гетьманської держави і резиденцією знаменитого 
гетьмана Івана Мазепи.   
Цей проект очолює проф. Володимир Мезенцев з Канади. На запрошення д-ра Володимира 
Мезенцева, члени СРК  прослухали його лекції про вивчення старожитностей Гетьманської столиці 
в Українському культурному центрі Торонто у 2011-2012 рр.   

З 2001 року проект спонсорує Канадський інститут українських студій (КІУС) та Понтифікальний 
інститут середньовічних студій Торонтського університету.  Партнером в Україні є Чернігівський 
національний університет.   

Учасники Батуринського проекту публікують матеріали розкопок Мазепиної столиці у 15-20 
академічних та науково-популярних статтях щорічно.  Вже вийшло 2 збірники наукових статей, 
“Батуринська старовина в Україні”.  З 2011 року видається багато ілюстрований буклет про 
окремо останні археологічні відкриття у м. Батурин.   

Окремі публікації досліджень Батурина та детальніша інформація про проект знаходяться на веб-
сторінці Канадського інституту українських студій (Програма вивчення Східної України 
Ковальських, див. Батуринський проект) та СРК: 
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=272&inner=true 

Український  уряд припинив фінансування будь-яких досліджень Батурина і архітектурні 
реконструкції міста з 2010 року.  Від фінансової кризи значно потерпіли канадські та американські 
спонсори проекту.  

СРК звертається до Міністерства культури і туризму України та до всіх українських організацій світу 
надати фінансову підтримку історико-археологічному проекту  розкопок міста Батурин, що є 
справою загальнонаціонального значення.   

Чеки з пожертвами просимо висилати на адресу: Prof. Martin Dimnik    Pontifical Institute of Mediaeval 
Studies     59 Queen’s Park Cr. E., Toronto, Ontario, Canada  M5S 2C4.   Чеки просимо виписувати на:  
Pontifical Institute of Mediaeval Studies Memo: Baturyn Project.  

Проекти складових організацій СКУ в рамках 
Програми підтримки зв’язків із закордонними українцями на 2009 р. 

У рамках реалізації Програми підтримки зв’язків із закордонними українцями на 2009 р. було 
зібрано культурні проекти складових організацій СКУ.  

Всі ці проекти є вартісними і заслуговують на реалізацію в майбутньому як такі, що гідно 
репрезентують українську діаспору та сприяють піднесенню позитивного іміджу України.  

На жаль, українська діаспора не отримала відповідної фінансової допомоги від Кабінету Міністрів 
України чи від Міністерства культури, тому ряд розпочатих проектів українським громадам 
довелося завершувати самостійно, у т. ч. й за  рахунок власних коштів та коштів певних фізичних 
осіб.   

Зокрема я як голова СРК підтримала фільм Ірини Корпан з Канади “Вона заплатила життям ”. Це 
документальний фільм-хроніка про одну жіночу долю. Ірина Корпан пройшла довгий шлях, щоб 
дослідити події, які відбувалися на Західній Україні під час Голокосту, коли почала розслідування 
трагічної долі своєї бабусі Катерини Сікорської. Катерина Сікорська рятувала своїх сусідів євреїв 
від неминучої смерті рук фашистів, за що заплатила власним життям, залишивши трьох маленьких 
дітей. За мужність Катерина була удостоєна найвищої нагороди від ЯД-Вашем в Ізраїлі – титулу 
Праведника Світу. Цей проект фінансувався за рахунок коштів Ірини Корпан та приватних осіб.   

У 2011 р. у оселі родини д-ра Фотій у Оквілі, Канада, відбулася презентація документального 
фільму – “Music of Survival – The Story of the Ukrainian Bandurist Chorus” – “Живі струни”. Я взяла 
участь у цьому заході та фінансово підтримала вищезгаданий фільм. Всі зібрані кошти були 
передані для подальшого розширення і роботи над даним проектом.   
 
У фільмі розповідається про надзвичайну людську відвагу та стійкість – про історію капели 
українських бандуристів ім. Т. Шевченка, котрі вижили в жахливий час Другої світової війни. 

http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=272&inner=true
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Продюсер проекту – Орест Сушко (музикант і звукорежисер, двічі нагороджений престижною 
телевізійною премією «Еммі», працює в Голлівуді).    
Пропозиції членів СРК щодо майбутньої праці: 
Члени СРК подали такі пропозиції щодо майбутньої праці: 

- задіяти творчих представників української діаспори до участі у Всеукраїнському фестивалі 
української пісні та популярної музики “Червона рута” (за співпраці з організаційним 
комітетом та Міністерством культури і туризму України); 

- організувати проведення у всіх країнах проживання української діаспори культурно-
мистецьких акцій, різдвяних обрядових дійств “Христос рождається! Славімо його!”. 

Пропозиції Лариси Баюс: 
1. У жовтні 2010 року в Торонто була створена Театрально-музична студія ім. Л.А. Олійника 

(Галина Цеховська, Лариса Баюс). Її метою є не лише навчати дітей акторського мистецтва, а 
також співпрацювати з співаками і акторами з України і в діаспорі. 
 Пропозиція - організувати театральний фестиваль (в Україні), в якому б узяли участь 

діаспорні театральні групи (аматорські). 

2. Працюючи в студії, зіткнулись із проблемою браку п’єс українською мовою для дітей і дорослих. 
 Пропозиція – організувати пошукову сторінку для бажаючих перекласти сучасні англомовні 

пісні, п’єси українською мовою. Або писати свої. 
 МРІЯ-пропозиція – зіграти спільно у виставі з акторами з української діаспори світу в 

Україні. Можлива назва для такого заходу – "РЯТУЙТЕ ЛЮДИ ПІСНЮ". Такий проект 
можна реалізувати в 2014 році. Для цього потрібно: 

- володіти інформацією про всі театральні групи у діаспорі; 

- знайти актуальну п’єсу (наприклад "Мина Мазайло" П. Куліша); 

- спільно зробити цією виставою такий проект або театрально-музичне шоу, в якому   
будуть задіяні співаки і актори з України і діаспори. 

 Започаткувати проведення фестивалів української культури в країнах, де є українська 
діаспора. Прикладом може бути щорічний фестиваль, який проходить на оселі “Союзівка” в 
США, об’єднуючи великі творчі сили з України та діаспори.  

Пропозиції Оксани Соколик в галузі освіти як частини культури українського народу: 
 Українському уряду підтримувати конкурс української мови імені Петра Яцика та не 

дозволити замінити його на інший, наприклад, нещодавно ініційованим МОН конкурс імені 
Тараса Шевченка. 

 Організувати і провести міжнародні конкурси серед молоді: поетичний і літературний (різні 
жанри із подальшим публікуванням творів переможців та виданням альманаху творчості 
молодих авторів діаспори). 

 Сприяти фінансово та організаційно видавництву літератури авторства української та 
діаспорної молоді. 

 Започаткувати збір матеріалів із подальшим виданням «Книги нашого цвіту» – книги 
збірника чи антології літературних творів авторства українців різних вікових та соціальних 
верств, які мешкають за межами України. До книги мають увійти вірші, пісні, оповідання, 
листи, спогади, роздуми та інші твори на тему імміграції та життя українців за межами 
Батьківщини. Ця книга буде своєрідним соціально-психологічним «зрізом» суспільства 
новітніх емігрантів і допоможе глибше зрозуміти причини еміграції, умови життя українців 
поза Батьківщиною, їхні тривоги і сподівання.  

Пропозиції Квітки Зорич-Кондрацької: 
 Відродити фестиваль, започаткований 13 років тому Миколою Гобдичем (диригентом 

камерного хору «Київ») «Золотоверхий Київ», де представляється творчість класичної 
української та сучасної музики. Друкувати ноти виконуваних творів – це сприяло б також 
популяризації української музики серед фахових українських колективів.  

 Постійно проводити гастролі діаспорних хорів для популяризації української хорової 
музики, таких, як наприклад, хору із Нідерландів ім. М. Лисенка. 

Пропозиції Віктора Мішалова: 
 Зібрати і подати на веб-сайті СКУ інформацію про всі колективи бандуристів, які існують у 

цілому світі, а також розмістити унікальні пісні бандуристів із нотами, що будуть доступні 
усім бажаючим. На сторінці СКУ ми маємо унікальну можливість зібрати воєдино 
інформацію про всі танцювальні колективи, хорові, співочі та інші мистецькі об’єднання, що 
знаходяться поза межами України і зробити інформацію про них, про їх творчу діяльність 
доступною широкому загалу.  
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 Всіляко допомагати міжнародному конкурсу виконавців на українських народних 
інструментах ім. Гната Хоткевича, у місті Харкові, присвячений пам’яті видатного діяча 
української культури, композитора, виконавця-бандуриста Гната Хоткевича і проводиться 
раз у 3 роки у місті Харків, де він народився, а у 1938 р. був безневинно розстріляний. Цей 
конкурс є одним із важливих мистецьких заходів, що покликаний утвердити найкращі 
досягнення сучасного мистецтва гри на українських народних інструментах та 
популяризації в Україні української музичної культури.  

Велике прохання до Міністерства культури – підтримати цей конкурс, а представникам різних 
держав світу відсилати на цей конкурс своїх талановитих виконавців.  

Пропозиції Ірини Корпан 
Ще раз звернемося до теми кінематографу, а саме згадаємо про мій проект “Вона заплатила 
життям ”. Цей фільм двомовний – англійською і українською мовами.  
На завершення фільму в 2 мовах були використані мої приватні кошти і людей доброї волі. Проте, 
проект ще не завершено – планується його переклад на іврит, що дасть змогу ширшому колу 
людей його побачити.  

 Також планується перекласти на українську мову Енциклопедію про українців «праведників 
світу» виданим музею Голокосту ЯД-Вашем. Ми будемо раді будь-якій фінансовій підтримці 
даного проекту, який буде важливою складовою позитивного іміджу України у світовому 
ракурсі. 

 Інформувати про проведення кінофестивалів в Україні й діаспорі, таких наприклад, як 
«Золота Пектораль», щоб мати змогу залучати до них талановитих митців з діаспори.  

Пропозиції Федора Даниляка 
На сучасному етапі розвитку суспільства та народностей, організації людської життєдіяльності та 
формування впевненості у завтрашньому майбутньому, велику роль відіграє та відіграватиме 
впродовж років – молодь. Тому-то важливо бути завжди на сторожі того, чим цікавиться і чим живе 
юнацтво та молоді люди. 

Одною із сфер, де молодь відіграє велику роль і навіть ведучу, це – мистецтво та культура. 
Говорячи мовою молодого покоління, музика і танець нероздільні, і там, де є музика, там є рух, а 
там, де є рух, там енергія ллється, як вода, а вода – це необхідний атрибут нашого життя. 

Отже, таким чином, стає явно очевидно, що танець посідає одне з важливих місць у розвитку 
особистості. З цією метою та необхідністю на даний час, важливим є сконцентруватися на таких 
заходах: 

 Розробити план діяльності молодіжних мистецьких організацій, а саме танцювальних 
колективів та ансамблів в діаспорі та в Україні з метою концептуальної співпраці протягом 
наступних років. 

 Допомогти здійснювати творчі поїздки хореографічних колективів діаспори в Україну та 
навпаки, аби молодь обох напрямів могла збагачуватися духовно та професійно. 

 Постаратися увійти у тісний контакт співпраці з Міністерством Культури України – відділом 
хореографії, аби бути у курсі всіх необхідних для творчості подій, (фольклорних 
фестивалів, спеціальних професійних семінарів, майстер-класів та інших видів співпраці в 
галузі хореографії). 

 Сприяти організації творчих зустрічей танцювальних колективів на терені України та одних 
з країн діаспори, де б танцювальні колективи чи ансамблі могли проводити обмін досвідом 
та демонструвати один одному свої творчі надбання та рівень майстерності.  

 На базі мистецьких вузів та інших закладів освіти спромогтися організувати зустрічі – 
конференції з професорським та студентським складом з метою розвитку більш ширшого 
наукового співробітництва в галузі фольклорного танцю в майбутньому. 

 На сучасному етапі мистецько-танцювальне  надбання в Україні та Діаспорі набуло 
чималого досвіду. Тому було б важливо попробувати створити через інтернет мережу 
спеціальних творчих методичних центрів хореографії, де б хореографи та учасники 
ансамблів мали б змогу контактувати, спілкуватися, а також ділитися своїми успіхами, 
ідеями та творчими доробками. 
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Заходи, в яких я взяла участь (я стала організатором окремих заходів та частину з них 
фінансово підтримала): 

2008 

27 листопада – в Royal Ontario Museum відбулося відкриття виставки Misteries of Ancient Ukraine: 
The Remarkable Trypilian Culture (5400-2700 BC), який відвідала голова наглядової ради 
Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина Ющенко. 

Початок грудня – Відбулася зустріч  з Тетяною Онищенко, директором з розвитку газети “День” з 
приводу розповсюдження книжок з бібліотеки газети “День” серед українців цілого світу.  

5 грудня – у галереї КУМФ відбулася зустріч з Олександром Поліщуком – фундатором і 
директором Музею Трипільської Культури, розташованої у Трипіллі. Виступила зі словом подяки та 
подарувала книгу “Шедеври українського іконопису ХІІ-ХІХ ст.”  

14 грудня – в Українському Культурному Центрі на Кристі Український драматичний театр 
“Заграва” відзначив свій 55-річний ювілей, на якому була присутня.  

20 грудня – Ігор Богдан розпочав акцію “Схід і Захід: Колядуймо разом!”, яка була ініційована 
громадською організацією “Четверта хвиля” за підтримки СКУ. Перший концерт відбувся у Торонто 
у приміщенні залу “Золотий лев”. Взяла на себе організацію концерту в Торонто. 

2009 

25 січня – була на святковому відзначенні Дня незалежності Української Народної Республіки    
1918 р. та 90-ліття злуки українських земель, яке проводив КУК, відділ Торонто.  

Допомогла в організації зустрічей в рамках проекту “Зустрічі краян”, які проводить “Четверта 
хвиля”, що є членом СКУ.  

26 січня  –  зустріч тернополян, 
7 лютого  –  зустріч львів’ян, 
20 лютого  –  зустріч івано-франківчан. 

8 лютого – взяла в Святі героїнь. Свято проводив Комітет Українок Канади, відділ Торонто. 

З 8 по 15 лютого –  взяла участь у переданні у дар Україні громадянкою Канади пані Галиною 
Горюн-Левицькою, дружиною відомого українського художника в діаспорі Мирона Левицького, 
приватної мистецької колекції видатних українських художників зарубіжжя 20-го століття.  

13 лютого –  в Галереї КУМФ відвідала доповідь доктора Юрія Савчука на тему “Українсько-
швецькі воєнно-політичні союзи XVII-XVIII століття. Історичне значення та політична інтерпретація”.  

27 червня –  відвідала фестиваль “Золотий клен” на українській оселі “Веселка”, Актон. 

10 липня – разом з Посольством України в Канаді і Міжнародною громадською організацією 
“Четверта Хвиля” організувала проведення виставки “Монументальна Шевченкіана” Руслана 
Теліпського, Торонто;  

24 липня –  взяла участь у телеконференції СКУ.  

20-21 серпня –  взяла участь у Річних зборах СКУ в Україні, м. Львів, де виступила з доповіддю 
про проведену роботу та з пропозицією щодо нових проектів. 

25 серпня –  взяла участь у зустрічі з Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, де виступила 
з пропозицією щодо нових проектів у справах культури.  

26 серпня –  Зустрілася з народним депутатом України Оксаною Білозір, яка є Головою Комісії 
закордонних українців, та обговорили декілька спільних проектів.  

10 вересня –  провела збори Світової ради культури, де ознайомила всіх з підписаним 27 серпня 
2009 р. Меморандумом про співпрацю між Міністерством культури і туризму України та СКУ в 
галузі культури та мистецтва.  

12 вересня –  виступила з інтерв’ю про Річні загальні збори СКУ на українській телепрограмі 
“Світогляд” (ведуча журналіст Ірина Корпан). 

13 вересня –  відвідала Ювілейний концерт, присвячений 50-річчю заснування радіопрограми 
“Пісня України” (ведуча Оксана Соколик), Торонто. 
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16 вересня – мала зустріч з надзвичайним та уповноваженим послом України в Канаді достойним 
Ігорем Осташеом, під час якої було обговорено плани щодо спільних дій в галузі культури, 
Торонто.  

18 вересня –  організувала проведення в Торонто вечора зустрічі стриян у рамках проекту 
“Зустрічі земляків” Міжнародної громадської організації “Четверта хвиля” (Канада). Дохід у сумі 
$1500 від цього вечора було передано на підтримку фортепіанного конкурсу імені Нижанківського у 
місті Стрий. На вечорі була присутня делегація бізнесменів зі Стрия на чолі з мером міста 
Романом Шрамов’яком, Торонто. 

18-20 вересня –  відвідала український фестиваль, Торонто.  

20 вересня –  відвідала виставку, присвячену 100-річчю з дня народження української художниці 
Марії Примаченко, а також її сина Петра та внука Павла, Торонто.  

27 вересня –  узяла участь у заході “Рушник в обрядах України”, де переговорила з Анною Троян 
про можливість організації лекцій про народну вишивку України, а також було про те, щоб 
запросити професійних знавців з вишивання для навчання всіх бажаючих оволодіти цим видом 
мистецтва, Торонто.  

4 жовтня –  виступила з вітанням від Світової ради культури на святковому відзначенні 20 - ліття 
архиєрейського служіння Високопреосвященнішого Архиєпископа Юрія, Оквіл.   

8 жовтня –  разом з головою КУК (Канада) Павлом Ґродом, Сергієм Касянчуком та Євгенією 
Петровою мала зустріч з депутатом Верховної Ради України Юрієм Гнаткевичем у справі питань 
спільного зацікавлення, Торонто.  

14 листопада –  відвідала творчий вечір Олександри П’ясти та відомого скрипаля, заслуженого 
артиста України Василя Попадюка з гуртом “PapaDuke”, Торонто. 
18 листопада –  відвідала виставку відомих художників з Торонто –  Галини Новаківської та Андрія 
Бабича, Торонто. 

24-28 листопада –  разом з Міжнародною організацією “Четверта хвиля”, факультетом 
українських студiй при Торонтському університетi та Науковим товариством імені Шевченка 
організувала зустрічі з відомою письменницею та поетесою з України Оксаною Забужко, Торонто. 

5 грудня –  взяла участь у організації вечора української дипломатії та презентації книги Посла 
України в Канаді достойного Ігора Осташа “Парламентська дипломатія” , Торонто.  

2010  

10 січня –  взяла участь у Різдвяному дійстві ”Христос родився, Славімо його!”, Торонто. 

22 січня –  взяла участь у відзначенні Дня незалежності та Злуки земель України (1918-1919 р.р.), 
Торонто.  

31 січня – взяла участь в перегляді  фільму “The Soviet story”, Торонто. 

21 лютого –  взяла участь у IV Фестивалі молодих талантів, Торонто.  

4 березня –  взяла участь у церемонії нагородження кращого канадського письменника про 
Україну, Торонто.  

21 березня – взяла участь у виставці відомого українського художника Павла Лопати, Торонто.   

28 березня –  взяла участь у концерті на честь Тараса Шевченка, який проводила Шкільна рада 
Конгресу Українців Канади, відділ Торонто, Торонто.   

10 квітня –  взяла участь у заході “Намалюй мені мрію” та міні-виставці художника Романа Зузука, 
Торонто.    

11 квітня –  зорганізовала і провела, спільно з Посольством України в Канаді, концерту пісень 
Січових стрільців. 

23 квітня –  взяла участь у організації зустрічі тернополян за участю заслуженого артиста України 
Володимира Вермінського, Торонто.  

25 квітня –  взяла участь у концерті  хору “Веснівка” і “Big Band Orpheus”, які виконали пісні 
відомого українського композитора Івана-Богдана Веселовського, Торонто. 

30 квітня –  взяла участь у організації зустрічі львів’ян за участю народного артиста України 
Михайла Мацялка, Торонто.   

1 травня –  була на виступі президента СКУ Евгена Чолія, Торонто.  
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6 липня –  взяла участь у вечорі з нагоди нагородження видатних українських канадських жінок за 
їхній внесок у розвиток України та українського суспільства у всьому світі, Торонто.  
6 липня. – взяла участь у вечорі з нагоди нагородження видатних українських канадських жінок за 
їх внесок у розвиток України та українського суспільства у всьому світі, Торонто.  

22-23 серпня – взяла участь у Річних загальних зборах СКУ у м. Перемишль, Польща. Виступила 
із доповіддю про проведену роботу СРК за 2009-2010 рр. 

31 липня – до 2 серпня –  взяла участь у ювілейній XXV Лемківській Ватрі, в Оселі “Лемківщина”, 
Онтаріо, де з концертною програмою виступили популярні виконавці Канади. 

21 серпня – святкування 19-ої річниці Незалежності України у Сентенніел парку. Провела і 
зорганізувала урочистий концерт, в якому взяли участь мистецькі сили з Торонто та околиці.  

31 серпня – взяла участь в урочистому відкритті та посвяченні пам’ятника Голодомору в Україні 
1932-1933 рр. при Соборі Успення Пресвятої Богородиці, Міссіссага.  

10 вересня – 3 жовтня –  взяла участь у виставці молодої художниці з України Юлії Бородай. 

17-19 вересня – побувала на Українському Фестивалі в Торонто, на вул. Блур. Гостями цього 
фестивалю були виконавці з усієї Канади, а також гості із України – гурт MAD HEADS XL. 

16 жовтня –  відвідала концерт, присвячений 120-ій річниці поселення українців у Канаді, який 
зорганізувала і провела член СРК СКУ Квітка-Кондрацька разом із чоловічим хором із міста 
Едмонтон та хором Веснівка, м. Торонто.  

17 жовтняю – організувала та допомогла провести концерт, присвячений випуску нового диску 
Наталії Кулинич-Колач “On The Move”.  

21 жовтня – відвідала ювілейний вечір з Вірляною Ткач, засновницею авангардного театру з Нью- 
Йорку “YARA 20 Years of Theatre”. 

23 жовтня – побувала на  гала-концерті  Celebrity Symphony Orchestra “The Tenors Gala”, де брали 
участь Ryszard Wroblewski, Василь Грохольський та інші.  

31 жовтня – була запрошена Союзом Українок Канади Відділ св. Кн. Ольги при Катедрі св. 
Володимира на Осінній Чайок “Краса з України – Пісні для Князівни”.  

6 листопада – відвідала “Вечорниці Весільні”, що відбулися в Українському Культурному Центрі за 
сприяння Ліги Українок Канади, відділ Торонто.  

7 листопада – побувала на Поминальному дні воїна, що відбувся в Українському Канадському 
Меморіальному Парку, організатор Конгрес Українців Канади, відділ Торонто. 

13-28 листопада – відвідала офіційне відкриття “Осінньої Виставки”, за сприяння Української 
Спілки Образотворчих Мистців Канади та Канадсько-Української Мистецької фундації, котре 
відбулося в галереї КУМФу.  

13 листопада –  побувала на офіційному відкритті 39-го щорічного Ярмарку з мистецькою 
програмою на офіційне запрошення Пароха Собору Успення Пресвятої Богородиці о. Прот. 
Романа Панькова.   

14 листопада – побувала на прем’єрі комедії Віри Ке “Любов на гачку”, що відбулася в 
Українському Культурному Центрі.  

4 грудня – відвідала виставку в галереї КУМФ “Reflections on Essence”, Богдана Вандяка.  

5 грудня – побувала на “Ukrainian Heritage Day Rizdvo: A Christmas Celebration”.  

18 грудня –  побувала на Різдвяній Історії групи “Світло” у церкві Runnymede United Church.  

2011  

6-9 січня – в Україні, та у кожній країні, де живуть українці, відбувається велике святкування 
Святого Вечора та Різдва Христового. Допомогла та організувала проведення Коляди Міжнародної 
громадської організації “Четверта хвиля”, кошти у сумі $ 1000 кан.(одна тисяча) були передані до 
Світового Конгресу Українців.  

22 січня – у рамках проекту “Зустрічі краян”, провела “Дрогобицький вечір ”. 

5 лютого – провела і зорганізувала “Івано-Франківський вечір ” у рамках проекту “Зустрічі краян”.  

27 лютого – відвідала Одинадцятий Молодіжний Фестиваль Українського Танцю, який відбувся в 
Living Arts Centre,  Міссісага, Онтаріо.  
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6 березня – відвідала концерт у пошану Тараса Шевченка, який організувала Шкільна Рада 
Українців Канади, відділ Торонто. 

14 березня – була присутня на запрошення д-ра Володимира Мезенцева на презентації доповіді 
“Архітектурні Реконструкції Січі, Чигирина і Батурина та Розкопки Резиденції Мазепи 2010 р.” 
Виділила з бюджету Світової Ради Культури $500 на підтримку цього проекту, а також від себе 
особисто $500. Більш детальна інформація щодо цього проекту – на офіційному сайті СКУ, на 
сторінці СРК.  

1 квітня – відвідала Вечір Жартів і Сміху, Гуморина 2011, який організувала Українська Спілка 
Образотворчих Мистців Канади та Канадсько-Українська Мистецька Фундація, за участю Люби Ґой, 
театру “Заграва”, мистців УСОМ, та інших творчих особистостей. 

6 квітня – відвідала зустріч з письменницею Марією Матіос, автором твору “Солодка Даруся”, 
Торонто за сприяння Канадсько-української Мистецької Фундації в приміщенні Галереї КУМФ.  

9 квітня – відвідала виставу “Солодка Даруся”, за мотивами однойменного роману Марії Матіос, 
Торонто яка стала подією в театральному житті України та примусила заговорити про Івано-
Франківський театр, який був на гастролях у Торонто.  

17 квітня – зорганізувала спільний проект міжнародної організації “Четверта хвиля” разом із 
театрально-музичною студією імені Л.А. Олійника, канадським фондом Дітям Чорнобиля та 
Посольством України в Канаді, вечір пам’яті до 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи – І 
мертвим, і живим, і ненародженим присвячується. Відбулося театральне дійство: “Політ журавлів 
над нетолоченими травами”, за мотивами оповідання Катерини Мотрич. 

26 квітня – відвідала офіційну виставку Chornobyl Remembered молодого канадського фотографа 
Олени Сербині, котра побувала в 30-кілометровій зоні відчуження. 

11 травня – на запрошення посла України в Канаді д-ра Ігоря Осташа, а також представника 
канадського Парламенту пана Andrew Scheer була присутня на святкуванні 300-ої річниці з дня 
прийняття Першої Демократичної Європейської Конституції Пилипа Орлика.  

20 травня – була присутня на річному концерті танцювальної школи “Барвінок” в Living Arts Center, 
Hammerson Hall.  

26 червня – взяла участь в урочистому відкритті пам’ятника Тарасу Шевченку відомого 
канадського скульптора українського походження Лео Мола в столиці Канади Оттаві, а також була 
присутня на концерт, в якому взяли участь мистці з усієї Канади і заслужена артистка України Ніна 
Матвієнко.  

28 червня – взяла участь у церемонії зустрічі гостей з “історичного Потягу українських піонерів ” на 
запрошення Генерального консула України  п. Олександра Данилейка в м. Торонто.  

28 червня – долучилася до організації святкового концерту, присвяченого 120-ій річниці поселення 
українців у Канаді. З метою відзначення цієї події, Посольство за підтримки Канадсько-української 
парламентської групи дружби та Конгресу українців Канади реалізувало масштабний культурно-
іміджевий проект “Історичний Потяг українських піонерів”.  Метою даного проекту було здійснення 
символічної подорожі шляхом, який проходили перші українські емігранти в Канаді, представити 
найкращі зразки української культури в найбільших містах Канади, символічно об’єднати українські 
громади Канади в різних містах через культурні акції, а також привернути увагу загально 
канадської громадськості, українських та канадських політиків, медіа і громадськості до внеску, 
який зробила українська громада у розбудову Канадської держави. У концерті брали участь Люба 
Ґой, Ярослав Джусь, д-р Ігор Осташ та інші. Організаторами виступили: Посольство України в 
Канаді, Генеральне консульство України в Торонто, КУК відділ Торонто, та організація “Четверта 
хвиля”.  

6 липня – взяла участь у презентації і представила автора документального фільму “Вона 
заплатила життям ” п. Ірину Корпан (члена СРК СКУ). “Вона заплатила життям ” – це 
документальний фільм-хроніка про одну жіночу долю. Ірина Корпан пройшла довгий шлях, щоб 
дослідити події, які відбувалися на Західній Україні під час Голокосту, коли почала розслідування 
трагічної долі своєї бабусі Катерини Сікорської.  

15 серпня – зустрілася в Україні із Русланом Теліпським – молодим фотографом-
монументалістом, шевченкознавцем і дослідником-мандрівником.  Більш детально про Руслана і 
його роботи можна довідатися із відео на сайті - http://www.youtube.com/watch?v=wdzkJzPo-_U.  

20 серпня – разом з Валерієм Мовчаном очолила комітет, який працював над програмою концерту 
до 20-ої річниці Незалежності України. Концерт відбувся 20 серпня 2011 року в Centennial Park, 
Etobicoke, Ontario.  

http://www.youtube.com/watch?v=wdzkJzPo-_U
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В програмі свята – спортивні турніри, святковий концерт, церемонія нагородження, святкова 
дискотека. Протягом цілого дня – українська кухня, ярмарок, музика, спортивні змагання та 
дитячий куточок.  

19-21 серпня – взяла участь у V Всесвітньому форумі українців, що відбувся у м. Київ, Україна, як 
делегат від СКУ. 

21-23 серпня – взяла участь у Річних загальних зборах СКУ у Києві (в приміщенні Києво-
Могилянської Академії) та виступила зі звітом про проведену роботу. 

22 серпня – зустрілась із Коханом Тимофієм Григоровичем, заступником Міністра культури, та 
Ольгою Дарибоговою, головою міжнародного відділу Міністерства культури, разом із генеральним 
секретарем СКУ Стефаном Романівим. Було порушено основні питання щодо співпраці між 
Міністерством Культури і СКУ на наступні роки, а також про складення плану спільних заходів у 
галузі культури. Піднімалися також питання щодо меморандуму, який був підписаний між СКУ та 
Міністерством Культури, та питання про Програму підтримки зв’язків із закордонними українцями 
від 2009 року, котрі СКУ вважає пріоритетними.    

2 вересня – зустрілася із Маріанною Кіяновською – письменником, перекладачем, директором 
Літературної премії «Великий Їжак», із подальшим обговоренням проекту про літературну премію 
«Великий Їжак». 
Детальніше про цю премію можна довідатися на офіційному Веб сайті - http://jizhak.org.ua/ 

14-18 вересня – відвідала 18-ий Міжнародний книжковий «Форум видавців у Львові» – 
найголовніша і найочікуваніша в Україні книжкова, літературна, культурна подія року. В рамках 
форуму видавців у Львові, як завжди, і улюблені традиційні заходи, і багато новацій. Якщо потрібна 
більш детальна інформація – відвідайте сайт –  http://www.facebook.com/events/261933040499627/, 
або на сайті - http://bookforum.ua/event. 

Також зустрілася із письменницею Марією Матіос і побувала на презентації книг Ольги 
Сумської – “Секрети Краси”, а також Василя Базіва – колишнього Генерального Консула України в 
Канаді, відділ Торонто - “Хрест”. 

21 вересня – відвідала Культурний центр в Москві  по вулиці Арбат 9 та магазин української книги. 
Одна з головних задач діяльності Центру – укріплення міжнародного авторитету України, 
популяризація української мови і літератури, культури і духовності, ознайомлення російської 
громадськості із історією і сучасністю, наукою і культурою України, співпраця з культурними 
представництвами інших країн, всестороння підтримка українських організацій в Росії.  В центрі 
проходять курси української мови, з навчанням до 2 років.  Також працює бібліотека, котру можна 
відвідувати щоденно, крім суботи та неділі – з 10 до 6 вечора.  Там мала розмову з директором 
центру – паном Володимиром Мельниченком – доктором історичних наук, та автором таких 
блискучих книг, як “Українська дума Москви про Тараса Шевченка та 4 великих українців – 
Михайла Максимовича, Михайла Щепкіна, Осипа Бодянського та Миколи Гоголя”.  Участь у зустрічі 
також брали Юрій Безкоровайний – бібліотекар та Олена Марченко і Лариса Бондарук – працівники 
культурного центру.  Детальніша інформація щодо самого центру та бібліотеки – на сайті – 
www.ukrcenter.org . Передала їх координати до канцелярії СКУ для подальшої співпраці та 
інформаційного обміну.   

22-23 вересня – зустрілася у Києві з народним артистом України  –  людиною-легендою -               
п. Василем Зінкевичем (героєм України), який представив проект “З українською піснею через 
світ”. Було обговорено необхідність підтримки цього проекту.  Також зустрілася з п. Ярославою 
Хортяні – головою Європейського Конгресу Українців і обговорили взаємну підтримку гастрольного 
турне Європою пана Зінкевича, присвяченого 50-літтю його творчої діяльності.  Василь Зінкевич 
також зауважив, що цього року виповнюється 40 років із дня виходу фільму і пісні “Червона Рута” 
на екрани.  Ця пісня і фільм, котрі вперше прозвучали зі сцени Кремля – стали пoворотним 
моментом у історії української естрадної пісні і відкрили цілу нову віху в історії української пісні. 
Пісню виконували Володимир Івасюк, Назарій Іванчук і Василь Зінкевич.   

23 вересня – відвідала ТОВ “Український сувенір”, ознайомилася із унікальними роботами 
української вишивки та українського народного ремесла – різьба, одяг, інкрустація, підлаковий 
розпис, коштовне каміння, вироби із кераміки та порцеляни. Якщо когось зацікавить, детальнішу 
інформацію можна знайти на сайті – www.ukrsov.kiev.ua. 

25 вересня – відбулася зустріч із комітетом, сформованим для вручення літературної премії 
“Великий Їжак”, на чолі з Маріанною Кіяновською, Ростиславом Лужецьким –  відповідальним за 
створення та розробку веб сайту для літературної премії, та Мар'яною Савкою –  українською 
поетесою, дитячою письменницею, літературознавцем, публіцистом, головним редактором і 

http://jizhak.org.ua/
http://www.facebook.com/events/261933040499627/
http://bookforum.ua/event
http://www.ukrcenter.org/
http://www.ukrsov.kiev.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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співзасновником «Видавництва Старого Лева». Вони поділилися інформацією про українську 
дитячу інтерактивну книжку для iPad на Apple AppStore.  Вперше так звані забавлянки на facebook 
– facebook.com/zabavlianky – для всіх бажаючих.     

9 жовтня – відвідала концерт поезії і пісні в пошану Лесі Українки у 140-ліття від народження. 
Концерт був проведений Комітетом Українок Канади відділ Торонто.   

15 жовтня – відвідала святкування ювілею 10-ої річниці юнацької капели бандуристів – “Золоті 
струни”. Було вислано урочистого листа-привітання керівникові Капели – шановній пані Вірі 
Зелінській, а також я виступила з урочистою і привітальною промовою.   

14 жовтня – взяла участь у бенкеті з нагоди нагородження поважного Стівена Гарпера – Прем’єр-
міністра Канади, премією Конгресу українців Канади, що відбулася в залі Liberty Grand, Торонто.  

23 жовтня –  взяла участь в ювілейному бенкеті з нагоди 75-ліття Відділу Організації Українок 
Канади ім. О. Басараб відділ Торонто-Захід у бенкетному залі “Тризуб” громадського центру 
Українського Національного Об’єднання.  

В той же день була присутня на концерті та офіційному прийомі заслуженого академічного 
ансамблю пісні і танцю України “Донбас”, котрий організував мистецький відділ Boen Performing 
Arts компанії Boen Enterprise Ltd. Акцію “Калейдоскоп талантів України”, в рамках якої відбувся 
даний концерт, було проведено за підтримки Міністерства культури і туризму України з нагоди 
святкувань 120-ї річниці поселення українців у Канаді. В концерті також взяли участь співак Є. 
Васьків (м. Донецьк), актриса-співачка С. Сасу (м. Київ), скрипалька І. Толочко (м. Львів). 

24 жовтня  – відвідала в Оттаві Посольство України в Канаді, де разом із Павлом Ґродом, головою 
Конгресу Українців Канади, та Андрією Копелець, головою Ради Культури Канади, мали 1 зустріч з 
Міністром культури і туризму України Михайлом Кулиняком і працівниками посольства – Михайлом 
Фоменком та Денисом Сеником, де обговорили наступні питання: 

1. Фінансування зведення меморіалу українського Голодомору1932-1933рр. у м. Вашингтон, США 

2. Фінансова підтримка на ремонт Українського народного дому в м. Перемишль, Польща.   
Пану міністру було ще раз передано копії Меморандуму про співпрацю між Міністерством культури 
і туризму та СКУ в галузі культури і спорту від 27 серпня 2009 року, а також проекти від українських 
організацій, котрі були направлені до Кабінету Міністрів 20 і 27 жовтня 2009 р. – у двох частинах, у 
рамках Програми підтримки зв’язків із закордонними українцями на 2009 р.  На жоден із цих 
проектів СКУ не отримав відповіді. Висловили свої прохання до пана Міністра ще раз переглянути 
дані питання, а також про призначення конкретної особи для співпраці і полегшення спілкування 
між СКУ та Міністерством культури і туризму України, про повернення або часткове фінансування 
витрат на подорож для учасників V Всесвітнього форуму українців. Були також обговорені інші 
питання про співпрацю та подальші дії СКУ та Міністерства культури.  Андреа Копелець 
представив також план майбутніх дій на 5 років.   

Того ж дня відвідала захід, присвячений 120 річниці із дня поселення українців в Канаді, котрий 
відбувся в Центрі Урядових Конференцій в Оттаві. На зустрічі були присутні достойний Jason 
Kenney, Minister of Citizenship, immigration and Multiculturalism, Михайло Кулиняк, Міністр культури і 
туризму України, інші поважні політики, урядовці, представники різноманітних канадських та 
українських організацій та громад. Така щорічна зустріч проводиться КУК, і називається “Ukrainian 
Day on the Hill.”  

27 листопада – відвідала святковий концерт Київського Камерного Хору під керівництвом Миколи 
Гобдича.   
 
4 грудня – відвідала кінцевий концерт у рамках Українського Музичного Фестивалю, присвяченого 
Миколі Лисенку, який відбувся в приміщенні УНО/ Ukrainian National Federation.  Журі фестивалю – 
Люба Жук, Іриней Жук, Квітка Зорич-Кондрацька, Андрій Дмитрович. 

Починаючи з грудня, в українській громаді починається безліч різноманітних дійств і святкувань до 
Нового Року і Різдва Христового.   
Насиченою були виставка Канадсько-Української Мистецької Фундації, яку я із задоволенням 
відвідала.  Відбулися також:  

- виставка картин Клима Трохименка, в галереї КУМФУ 
- Impressions by Mykhaylo Dejak, виставка робіт присвячена 120 річниці поселення українців 

в Канаді,  
- Christmas Bazar – Under the Christmas Tree – Під Ялинку.   
- У галереї КУМФУ відбулась також виставка Богдана Божемського із 25 березня – до 15 

квітня 2012 року.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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- 5-19 лютого відбулася мистецька виставка Сад Прихованих Мрій Валенюк Наталії. 
- 19 – 22 квітня в рамках арт-салону Toronto Art Expo 2012 відбулася перша в Канаді 

виставка робіт українсько-французького художника Віктора Орлі.    

- Від 28 січня і до 29 квітня проходила виставка відомого митця Вільяма Курилика в 
мистецькій галереї Гамільтону.   

Своїми творами В. Курилик відкриває північноамериканцям вітчизну своїх батьків –  Україну. 
Широко знана його серія «Піонери», присвячена першопрохідцям Канади, серед яких чимало 
українців. 

Добре відоме символічне полотно митця «Нуклеарна Мадонна», написане ще в дочорнобильську 
добу –  твір-передбачення, застереження людству. Невипадково полотно після 1986 року набуло 
іншої назви –  «Чорнобильська Мати Божа». Вершинними у творчості В. Курилика є серія «Страсті 
Христові» та ілюстрації до «Євангеліє». 

Серед картин В. Курилика є полотно «Дух Шевченка витає над Канадою» –  освідчення 
незрадливої любові митця до України, її видатного сина . 

2012 

29 січня .– відвідала виставу театрально-музичної студії ім. Л.А.Олійника “Котра дівка файна – 
вийти заміж мусить”.  Викладачі студії: Лариса Баюс – драма, Олена Тернова – танець, Галина 
Цеховська – спів.   

17 лютого – відвідала мистецьке дійство “Пролог Любові” Богдана Вандяка. Поезії читала Лариса 
Баюс.  Подія проводилася в галереї КУМФУ, Науковим товариством ім. Шевченка в Канаді. 

23 березня – допомогла в організації театрально-музичного дійства, присвяченого 40 річниці з дня 
виходу на екрани фільму  “Червона Рута”.  Участь у концерті взяли: заслужений артист України Ігор 
Богдан, заслужений артист України Віктор Мішалов, гурт “Золота Ліра”, Наталія Кулинич-Колач.  
Ведуча вечора – Лариса Баюс.  Дохід від заходу був відправлений в Україну для випуску CD і 
популяризації української пісні у світі.   

1 квітня – відвідала Гуморину 2012 – “Вечір Жартів і Сміху”, у галереї КУМФ. 

1-8 квітня – в Торонто перебував заслужений журналіст України, редактор газети “Сільські вісті” 
пан Олександр Карпенко, який написав книгу про українців діаспори – “Українці від моря до моря”.  
Допомогла зорганізувати його зустрічі із різноманітними українськими організаціями в Канаді, для 
підтримки виходу у світ його нової книги.   

29 квітня – відвідала концерт “Tango – popular songs of I.Veselowskyj хору “Веснівка” разом із 
Чоловічим Камерним Хором (диригент – Квітка Зорич Кондрацька), та гуртом “Буря”.   

5 травня – відвідала показ мод Роксолани Богуцької, приурочений до Свята Матері.  Показ було 
організовано за сприянням Ліги Українок Канади відділ Торонто.  Дохід із цієї імпрези призначений 
на допомогу будинку для одиноких старших людей у м. Харкові.  Бренд Roksolana Bogutska – це 
поєднання елегантної розкоші та сміливої сучасності, дивовижна суміш українських етнічних 
мотивів та сучасних модних тенденцій.  Це бездоганна якість, найновіші технології обробки, 
ідеальний крій та ексклюзивність кожної моделі.  Це стиль жінки із твердим характером, 
витонченої, звабливої та завжди впевненої в собі.   

11 травня – відвідала та фінансово підтримала презентацію документального фільму – “Music of 
Survival – The Story of the Ukrainian Bandurist Chorus” – “Живі струни” – історію бандуристів ім. 
Т.Шевченка. Продюсером проекту став Орест Сушко (музикант і звукорежисер, двічі нагороджений 
престижною телевізійною премією «Еммі», працює в Голлівуді).   

18 травня – відвідала черговий рчний концерт Школи українського танцю “Барвінок”.  Школа 
українського танцю “Барвінок” у серпні 2012 року відбула тур по Європі з нагоди 45-ліття свого 
заснування. Художнім керівником колективу є пан Федір Даниляк.   

19 травня – зорганізовала і провела презентацію фільму, присвяченого 120-річчю поселення 
українців в Канаді.  В основу фільму покладено враження від подорожі з Галіфаксу до Едмонтону 
“Історичним потягом українських піонерів” у 2011 році. Над фільмом працювали: 
Автор сценарію – Ігор Осташ 
Режисер – Юрій Стадниченко 
Оператор – Олександр Черенков. 

7 – 26 травня – відбувався концерт-презентація відомої канадської комедійної актриси 
українського походження  Люби Ґой – “Luba, Simply Luba”, який я з радістю відвідала.   
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25 травня – відбулося вручення першої премії “Великий Їжак”.  Про деталі і переможців – 
інформація на сторінці http://jizhak.org.ua/ 

1 червня – в м. Стрий, у рамках Дня міста відбулася встановлення меморіальної дошки на 
будинку, де жив видатний стриянин, один з найяскравіших представників європейської і канадської 
музичної плеяди – Богдан Веселовський, який залишив по собі унікальну музичну спадщину і став 
культурним містком між Україною і Канадою.   
Автором меморіальної дошки є відомий українсько-канадський скульптор Олег Лесюк, що ще 
більше зближує Україну та Канаду.   

10 червня – відбувся концерт відомого українського скрипаля, котрий живе в Америці –  Олега 
Криси, я була членом організаційного комітету даного концерту.   

23 червня – 23 червня взяла участь в Українсько-Канадському Музичному Фестивалі «Золотий 
клен» на оселі СУМ «Веселка», організованому Лігою Українців Канади, Лігою Українок Канади та 
Спілкою Української Молоді. 

14 вересня – взяла участь у відкритті виставки «Мрійливі лани прерій», присвяченій святкуванню 
120-літтю поселення українців в Канаді, що відбулася у галереї КУМФ у Торонто. 

26 вересня – відвідала оперету «Гуцулка Ксеня» Національного академічного українського 
драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові.  

11 жовтня – відвідала творчий вечір Надії Козак та Василя Дунця «Грона любові» у Торонто. 

13 жовтня – виступила з промовою на круглому столі під час Десятого Конгресу Світової Федерації 
Українських Жіночих Організацій у Торонто. 

13 жовтня – відвідала виставку Романа Зузука в The Upstairs Gallery у Торонто. 

14 жовтня – взяла участь у Святі присвяченому 70-літтю УПА, де головним доповідачем був 
директор національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» у Львові Руслан Забілий. Захід 
був організований Товариством і Об’єднанням Колишніх Вояків УПА, Лігою Українців Канади, Лігою 
Українок Канади та Спілкою Української Молоді в Канаді й відбувався в Українському Культурному 
Центрі в Торонто. 

21 жовтня – відвідала концерт для вшанування життя і творчості Марти Кравців-Барабаш, 
організованому Українським Музичним Фестивалем і Хором «Веснівка» в Glenn Gould Studio у 
Торонто. 

27 жовтня – представляла СРК на пластовій вечері і забаві, присвяченій 100-літтю Пласту, що 
відбувалась в Allstream Centre, Exhibition Place у Торонто. 

28 жовтня – надала фінансову підтримку та відвідала концерт «Танцюй під мою пісню» (“Dance to 
My Song”), організованому хорами «Оріон» та «Левада» у Торонто. 

3 листопада – взяла участь в прийнятті з нагоди відкриття виставки «Icons Unite US» у St. Vladimir 
Institute в Торонто, де доповідачем був ректор Українського Католицького Університету Владика 
Борис Ґудзяк. 

10 листопада – відвідала український різдвяний ярмарок в St. Mary’s Dormition Ukrainian Catholic 
Church в Місісазі. 
 
17 листопада – була у складі організаційного комітету бенкету, присвяченого святкуванню 45-ліття 
Світового Конгресу Українців, що відбувся на Осередку Спадщини при Українській Католицькій 
Церкві Св. Йосифа в Оквілі. Головним доповідачем був колишній Посол Канади в Україні, Головний 
спостерігач Місії СКУ зі спостереження за парламентськими виборами в Україні 2012 р. Дерек 
Фрейзер. 

7 грудня – представляла СРК на відкритті виставки картин та ікон художника Павла Лопати 
«Дорога до мистецтва та ікон», що відбулася на Осередку Спадщини при Українській Католицькій 
Церкві Св. Йосифа в Оквілі. 

 
2013  

12 січня – відвідала «Нашу Маланку» за участю Василя Мельниковича (Гуцул Хуліган) та гурту 
«Худі а моцні» в Українському Культурному Центрі у Торонто, що була організована Лігою Українок 
Канади, відділ Торонто. 

13 січня – відвідала Благодійний різдвяний концерт з нагоди 60-ліття Церкви Св. О.Миколая, що 
відбувся у Торонто. 

http://jizhak.org.ua/
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18 січня – відвідала Спільну Кутю в St.Mary’s Dormition Ukrainian Catholic Church в Міссіссазі. 

20 січня –  підтримала виставу «Віфлеємська ніч» у виконанні дитячого вертепу в St. Mary’s 
Dormition Ukrainian Catholic Church в Місісазі. 

17 лютого – відвідала трагікомедію Анатолія Крима «Євангеліє від Івана» у виконанні українського 
драматичного театру «Заграва» у пластовій домівці ім. Гуцуляків у Торонто. 

23 лютого – взяла участь у вечорницях «Сорочинський ярмарок» у Українському Домі ім. Тараса 
Шевченка, організованих Лігою Українок Канади, відділ Етобіко та Лігою Українців Канади, відділ 
Етобіко-Місісага. 

24 лютого – взяла участь у Святі Героїнь «Повстанське танго» в Українському Культурному Центрі 
в Торонто. 

24 лютого – відвідала концерт-зустріч з народним артистом України Мар’яном Шуневичом в 
Українському Домі ім. Тараса Шевченка у Торонто. 

1 березня – відвідала Вечір української творчості у галереї КУМФ у Торонто, організований 
літературно-мистецьким об’єднанням «Слово» при науковому товаристві ім. Шевченка в Торонто. 

3 березня – представляла СРК на відкритті виставки “Exuberance” в галереї КУМФ у Торонто. 

10 березня – відвідала концерт – літературно-музичну композицію «Молітесь Богові одному» в 
Українському Культурному Центрі в Торонто, організований Лігою Українців Канади та Лігою 
Українок Канади, відділи Торонто. 

5 квітня – відвідала вечір пісні тріо «Червоні маки» у Торонто. 

14 квітня – відвідала святковий концерт Хору «Веснівка» та Чоловічого камерного хору на честь 
пам’яті Миколи Лисенка в All Saints’ Kingsway Anglican Church в Торонто. 

27 квітня – відвідала концерт «Золоті голоси», у виконанні Celebrity Symphony Orchestra під 
керівництвом Анджея Розбіцкого у Centre for the Arts Queensway у Торонто, де виступав тенор з 
України Василь Грохольський та змішані українські хори з Торонто. 
 

Протягом звітного періоду Світова Рада Культури працювала в такому складі: 

Анна Кісіль 
Квітка Зорич –Кондрацька  
Федір Даниляк  
Лариса Баюс  

Ірина Корпан  
Оксана Соколик  
Ярослав Сенчишин   

     Віктор Мішалов (Канада) 
 

Дорадчий комітет:  

Мирослава Роздольська (США), 
Ігор Богдан (Канада).  

 
Анна Кісіль  
Голова Світової ради культури СКУ 
 
1 липня 2013 р.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




