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Святкуємо 
 Незалежність!

з У
країною

КИЇВСЬКОЇ РУСІ



Команда Медіа Групи РАЗОМ

 Медовий серпень дарує нам чудове свято – 22 –ий День 
незалежності нашої неньки України. Щасливий той, хто має Бать-
ківщину та пам’ятає своє коріння.  А ми щасливі подвійно, бо маємо 
Україну, що дала нам життя, та Канаду, яка гостинно прийняла нас! 
І якою б величезною не була вдячність нашій другій Батьківщи-
ні, яка для наших внуків та дітей, можливо, й єдина, не забувай-
мо Україну, далеку за відстанню, але водночас близьку серцю. 
Пам’ятаймо, що тільки від нас залежить, чи не забудуть наші нащад-
ки про своє походження. Колись французький правник, письменник 
і політичний мислитель Ш. Монтеск’є сказав: «Кращий засіб при-
щепити дітям любов до Батьківщини полягає в тому, щоб ця любов 
була у батьків», - тому плекаймо в серцях той вогонь, який робить 
нас українцями.
 
 Навіть проживши в Канаді не одне десятиріччя, ми на-
завжди залишимося українцями, народом, мова якого входить у 
трійку наймилозвучніших у світі, самобутня культура якого - багата 
і різноманітна, а історія його налічує десятки бурхливих століть. 
Українська пісня, сумна чи весела, неодмінно торкає душу, а барвис-
та вишиванка – милує око. Наші традиції  - хитромудре сплетіння 
язичницької магії і християнських вірувань. Українська земля дала 
світові багато видатних людей: талановитих вчених та конструкто-
рів, геніальних композиторів та письменників, відомих своєю про-
гресивною думкою громадських діячів та  найсильніших спортсме-
нів.  Ми – унікальний народ, який має чим гордитись!
 
 Кожен, хто приїхав до Канади, мав на це власні причини, 
адже природньо, що людина шукає кращої долі та забезпеченого 
майбутнього для себе та своїх дітей. Ми не перші і, точно, не останні. 
Але ми всі, хто тут народився, чи приїхав нещодавно, - одна роди-
на, яку єднає Україна. Поки ми разом, не зів’яне наше коріння й не 
згасне вогонь у серці. Тільки у єдності і братстві можна зберегти і 
примножити всі здобутки наших попередників. А інакше, розділені 
і гордовиті, просто злиємося безіменним потоком поміж інших на-
ціональностей й вже не будемо хоч далекими, але  вірними синами 
і дочками України – неньки. Нехай нам із заздрістю кажуть услід 
різними мовами: “То українці...“
 
 Наш серпневий номер «Разом» присвячений Україні та 
всьому, що має безпосередній зв’язок з цією благодатною землею.  
З нами ви дізнаєтесь  багато цікавих фактів про Україну і навіть 
побуваєте на традиційному гуцульському весіллі. Ще дізнаєтесь про 
співака та композитора Василя Дунця, який розповість про свою 
творчість та життя.  Таємниці свого життєвого успіху відкриє видат-
ний громадський діяч та меценат українського походження Богдан 
Гаврилишин, який не тільки з лісоруба став радником кількох 
президентів  України, дійсним членом Римського клубу, академіком 
Міжнародної Академії менеджменту та Світової академії мистецтва 
та науки, але й залишився закоханим в Україну патріотом

 The glorious days of August provide us with an important holi-
day to celebrate on August 22, the Independence Day of the land of our 
ancestors - Ukraine!  One is happy who remembers his roots and we have 
two reasons to be happy - our Motherland Ukraine, which gave us our 
origins, and our country Canada, which gladly accepted us into our new 
home!  Still, despite the great gratitude to our second homeland Can-
ada, we should never forget Ukraine - a  distant place, yet so close to our 
hearts. Remember this,  it is up to us whether our children and grandchil-
dren remember their own origins. French writer, lawer and politician  
C. Montesquieu mentioned, «The best way of bringing up our children’s 
love to their country is for the parents to have this same love”.    So let’s 
cherish this fire in our hearts..... that makes us Ukrainian!
 
 Even after having lived in Canada for decades, we remain 
Ukrainian forever, we are still a people, whose language is one of the three 
the most melodious languages in the  world, whose unique culture is rich 
and varied, even with a tumultuous history that goes back for many cen-
turies. Ukrainian songs, lamenting or joyous, certainly touch the human 
soul, and colorful art and embroidery pleases our eyes. Our traditions 
are the intricate intertwining of pagan magic and Christian beliefs. In 
addition, the Ukrainian land has given the world many famous people: 
talented scientists and engineers, brilliant composers and writers, strong-
willed political leaders and olympic athletes. We are a unique nation that 
has much to be proud of!
 
 Everyone who came to Canada, had their own specific reasons 
for this journey,  but all were searching for a better life and more secure 
future for their children. We are not the first and, certainly, not the last 
ones. But all of us, those who are born here or just recently arrived, are 
one family, one community, that is united by our common homeland, 
Ukraine. While we stay together, our roots will not wither and the fire 
in our hearts will not be extinguished. Our future will be in unity and 
brotherhood. Otherwise, divided and arrogant, we will just flow out into 
some nameless stream among other nationalities that make up the popu-
lation of the new country, and we will not remain true sons and daughters 
of our Mother Ukraine. Let’s do all that is possible to make others envi-
ously say in different languages: «They are the Ukrainians!  ...».

 Our August issue of “Razom” is dedicated to Ukraine, all things 
Ukrainian, and to everyone who has a direct connection with this bliss-
ful land. You will learn many interesting facts about Ukraine and even 
visit a traditional ‘Hutsul’ wedding. You will read about  the singer and 
composer Vasyl Dunets, who will tell us about his work and life.  Bohdan 
Hawrylyshyn, a prominent civic leader and philanthropist of Ukrain-
ian origin, will share the secrets of his life success, from a woodcutter to 
adviser of several Presidents of Ukraine. A member of the Club of Rome, 
Academician of the International Academy of Management and the 
World Academy of Art and Science, Hawrylyshyn remained a Ukrainian 
patriot, forever loving his native Ukraine!

Читайте                 - будьте з нами і в серпні!

у Серпні in August



 Шановні члени редакції та читачі  журналу “Разом”!
 
 Щороку 24 серпня українці всього світу відзначають День Незалежності України. У цьому році ми 
святкуємо 22-у річницю становлення нашої молодої держави і водночас відзначаємо 1025-річчя Хрещення 
Київської Русі. Дві ці події дають нам справжнє відчуття причетності до древньої та сучасної історії, культури та 
традицій українського  народу.     
 Сердечно вітаємо вас всіх з цими пам’ятними датами в житті нашої держави! 
 Щиро віримо, що сторінки Вашого журналу стануть справжнім віддзеркаленням сучасного поступу 
нашої держави на шляху демократичного розвитку, а також багатства та унікальності української культурної 
та історичної спадщини.       
 Зі святом Вас! Залишайтеся назавжди разом! Слава Україні! 

 Посол Вадим Пристайко

Посол України в Канаді
Ambassador of Ukraine to Canada
Ambassadeur d’Ukraine au Canada



Київської Русі
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В
ажкі то були часи для Київській Русі: війни з сусідами, 
розбрат між князями, а найгірше – відсутність єдиної 
віри, яка б об’єднувала народ і давала йому єдині мораль-
ні цінності.   Тому в 988 році князь Володимир і вирішує 

прийняти християнство, щоб не залишатись його державі роздро-
бленою, ворожою до сусідніх країн, стати в рівень з найсильніши-
ми державами тогочасного світу. З допомогою нової релігії він хо-
тів згуртувати різні племена біля Києва й об’єднати їх в одну націю 
- руську. Й понад тисячу літ тому давні українці під керівництвом 
мудрого князя Володимира зробили єдино вірний вибір - стали 
невід’ємною частиною християнської європейської цивілізації.
 
 Князь Володимир змалечку дещо знав про християнського 
Господа, бо цьому милостивому Богу молилась його бабуся Оль-
га, проте сам він не був християнином. Досі зберігся літописний 
літературний опис «вибору віри» Володимиром, за яким, зі спро-
бою навернути князя-язичника до своєї віри до нього приходило 
багато  місіонерів: іудеї, мусульмани, західні християни та теологи 
грецької церкви. Після довгих розмов із гостями тільки христи-

янське вчення греків, яке відкривало суть праведного й грішного 
життя, переконало Великого князя Київського в істинності віри, 
що йшла зі святого Костянтинополя. Було наказано скидати ідо-
лів, рубати й палити, а на їх місці будувати християнські церкви-
божниці. Посланці Володимира по всьому Києву наказували: «Хто 
не прийде завтра до річки, — чи багатий він, чи вбогий, старець 
чи невільник, — той стане ворог мені». Народ пішов за князем, і в 
один день майже всі кияни прийняли віру в Христа.
 
 Князь став ревним християнином, проте він ще не мав ані 
святинь, де можна було б служити богові, ані священників, які б 
здійснювали це служіння. Тому наступні роки Володимир Красне 
Сонечко, як його ще називали в народі,  займався будівництвом 
храмів.
 
 Першою з церков, будівництво якої Володимир Великий 
розпочав після охрещення киян, була церква на честь Успіння Пре-
святої Богородиці. Називали її Десятинною, бо  на будівництво 
князь віддавав десяту частину своїх доходів. Це перша кам’яна 

ХРАМИ
 28 липня - велике свято для всіх християн, хто вважає Україну своєю Бать-

ківщиною, незалежно від приналежності до певної конфесії, це день, коли нашим 
предкам було дароване світло Христової віри. На Дніпрових кручах 1025 років тому 
наші пращури увійшли до купелі, щоб прийняти нову християнську віру, яка увібра-

ла в себе все найцінніше – вміння любити і прощати.

Автор Мар’яна СТЕФАК
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церква Київської Русі. Будівництво  було закінчено в 996 році. Князь нічого не пожалів для 
того, щоб церква стала неперевершеним за своєю красою  місцем для богослужінь: її при-
крашали мозаїки, фрески, дивовижні різьблені мармурові та шиферні плити. З Корсуня 
привезли ікони, хрести та церковний посуд. У Десятинній церкві була похована дружина 
князя Анна(1011 р.) та й сам Володимир(1015 р.), коли обірвалось їхнє життя. Під час та-
тарської навали 1240 року церква ця була зруйнована.

 

У 997 на місці старого поганського капища в Овручі Володимир починає будівництво ще 
однієї церкви  - Свято-Василівського собору. Спочаку це була дерев’яна споруда,  а вже 
в мурований собор перебудував її близько 1190 року князь Рюрик Ростиславич, за якого 
церква стає палацовим храмом. Нова сакральна будівля в народі отримала назву  “Золото-
верхої”, тому що її  вінчав небаченої краси позолочений купол.
 
 Безжальною була доля до цього храму: двічі його палили татари, руйнували ли-
товці, закривали й розбирали на будівельні матеріали в  радянський період.  Проте навіть 
у найгірші часи поміж руїнами собору овручани  знову зводили церкву, де, за місцевим 
повір’ям, вночі чутно спів ангелів, а земля під собором випромінює пахощі мира. Повніс-
тю відновлено храм було в 1909 році, коли йому повернули первісний вигляд. Минули 
роки гонінь, і в 1990 році храм знову освячено як жіночий монастир, він і досі вважається 
одним із найстаріших храмів України.

Привітання Посла України.

Храми Київської Русі.

Моя Україна.

Богдан Гаврилишин - людина 
світу.

Чарлі Сакума - козак в 
минулому житті.

Василь Дунець - співець 
української родини.

Українські меценати.

Гуцульське весілля.

Улюблені страви.

Мила Міла з України.

Дитяча сторінка.

Калейдоскоп подій.

Читайте журнал РАЗОМ в Інтернеті: 

razommedia.ca
З питань розміщення реклами звертайтеся: 

razom@vivam.ca
647 383 8401

Редакція не несе відповідальності за зміст реклам-
них та авторських матеріалів. За зміст реклами, 
рекламних статей та об’яв відповідальність несе 
рекламодавець. Думка редакції та авторів може не 
співпадати.

Видавець:   РАЗОМ, Медіа Група
Керівник проекту:  Вадим МАТВІЄНКО
Головний редактор:  Оксана ПЛАТОНОВА
Відповідальний за випуск: Вікторія МАТВІЄНКО
Дизайн та верстка:  Володимир МЕЛЬНИК
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  Собор святої Софії або Премудрості Бо-
жої, Софія Київська чи просто Софійський Со-
бор  (1011)— як тільки не називають найвідомішу 
пам’ятку християнства, що й досі збирає на спільну 
молитву християн у самому серці Києва. За часів 
Ярослава Мудрого собор шанувався як головний 
храм держави та відігравав роль духовного та куль-
турного центру. Під склепіннями Св. Софії відбува-
лися урочисті «посадження» на престол Київської 
Русі, церковні собори, приймалися посли та навіть 
затверджувались політичні угоди, велося літопи-
сання, створені були перші бібліотека та школа.
 
 Ніде в Європі не знайти церкви, у якій би збе-
реглось стільки старовинних мозаїк та фресок. У 
святій Софії збереглись і графіті – записи монахів, 
що жили при храмі, про тогочасні події та навіть ав-
тограф Володимира Мономаха.
 
 Ровесник Софії Київської - Спасо-Преображен-
ський собор у Чернігові - найвідоміший храм Черні-
гово-Сіверської землі. Собор, побудований в само-

му центрі стародавнього княжого Дитинцю,  упродовж 800 років залишався кафедральним храмом єпархії.
 
 Приблизно 1031 року князь Чернігівський 
Михайло Володимирович починає будівництво ве-
личезного за розміром і небаченого за красою вну-
трішнього оздоблення собору, головною окрасою 
фасадів якого стала майстерно виконана кладка, в 
якій чергували червону плінфу (цеглу), рожевий це-
ментуючий розчин та сірий тесаний камінь. Інтер’єр 
храму, як і було прийнято в ті часи, оздоблювали 
надзвичайно багато: фресковий розпис на стінах,  
різьблені плити на підлозі та різнокольорова фрес-
ка. Ця розкіш зникла у полум’ї пожеж, пограбувань 
і воєн. Тут знаходяться мощі князя Ігоря. Нині це 
діючий храм, де проводяться богослужіння.

 Свято-Успенська Києво-Печерська лавра 
- діючий монастир та відома на весь світ унікальна 
православна святиня України. З часу свого засну-
вання (за часів Ярослава Мудрого) у 1051 році, як 
печерного монастиря, лавра не переставала сіяти 
християнське віровчення серед вірян. Києво-Пе-
черська лавра відіграла важливу роль у розвитку 
культури Київської Русі, оскільки була центром лі-
тописання та перекладацької роботи. Тут написав свою «Повість минулих літ» літописець Нестор, а в XIII столітті було складено «Києво-
Печерський патерик» — хроніку історії Києва. Зараз на території лаври діють ряд музеїв та державна історична бібліотека України. 

Сьогодні Києво-Печерську лавру внесено до списку Семи чудес України (2007) та разом із 
Софіївським Собором у складі заповідника Софія Київська названо частиною Світової спадщи-

ни ЮНЕСКО (UNESCO). 



В Україні налічується найбільше у світі Лавр
 Статус Лаври може 
бути надано найбільшим  
чоловічим  православним 
монастирям, які, як пра-
вило,  підпорятковуються 
безпосередньо Патріарху, а 
також католицьким монас-
тирям східних традицій, на-
самперед уніацьким.

 Українські Лаври 
є найбільшими духовними 
центрами України з христи-
янськими раритетами. Їхня 
історія починалася в не-
великих печерах, а згодом, 
завдяки духовному подвигу 
ченців - аскетів, вони пе-
ретворилися на найбільші 
монастирі та отримали свій 
теперішній статус. Лаври, 
відомі у світі християнські 
святині, продовжують роз-
виватися та укріплюватися, 
виконуючи свою духовну мі-
сію.

Свято-Успенська Унівська лавра 
(село Унів у Перемишлянському районі Львівської 
області)

Свято-Успенська Святогорска Лавра 
(місто Святогорськ Донецької області)

Свято-Успенська Почаївська Лавра 
(невеличке місто Почаєв на Тернопільщині)

Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра



Творча робота студентки Олександри МАТВІЄНКО -
 ...Оці степи, це небо, ці ліси,
Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе як є – дорога, явори,
Усе моє — все зветься Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
Що хоч спинись і з Богом говори…

Ліна Костенко

Моя Україна

 Україна в моїй уяві асоціюється з великою зеленою  осяяною сонцем галявиною, 
на якій  багато райської краси  квітів, а на них бджоли-трудівниці,   цвіркуни,  метелики 
- багато- багато різного створіння живе. Мирно живе, по-Божому, нікому не роблячи  
зла. Щодня сходить над моєю галявиною  сонце. Я дуже люблю цю мить. Здається, все 
живе повертає до Сонця голівки,  усміхається йому, радіє його появі, очікуючи, коли ж  
воно зігріє кожного своїми чарівним промінням. Прокинулося все, злилося в одну пісню 
життя. Так розпочинається новий день. Усі  трудяться, усі щасливі!
 Та біда не спить… Налетів на галявину  страшний  чорний буревій , намага-
ючись знищити все живе на своєму шляху. Він ламає квіти, гне гілля, руйнує домівки,  
нищить все безсиле і беззахисне! Здається, все загинуло.  Яка туга, який біль точить моє 
серце…
 Та що це?!  Падає на галявину  життєдайний дощ,  піднімається трава,  знову 
розпускаються квіти. Оживає моя  галявина: жадібно, швидко і  впевнено будує нове 
життя. І знову небо чисте і високе.
 Моя Україна, як ця галявина,  прокинулась!  Вона встала! Вона  живе! Живе, 
завдячуючи свому народу, доброму, гордому, сміливому, трудолюбивому! Його життя - 
постійна боротьба за волю, за незалежність, за рідну землю! Це наша історія...
 Коли я була ще зовсім маленька і ми жили в Україні, бабуся часто розповідала  
мені  про  життя українського народу. Я не все розуміла, але  відчувала натхнення і гірко-
ту в її словах. Я любила слухати ці бабусині розповіді  та часто й тепер згадую  ту любов 
і теплоту, з якою вона говорила про минувшину. Якось вона прочитала уривок вірша: 
«Я єсть народ, якого правди сила , Ніким звойована ще не була! Яка чума, яка біда мене 
косила! – а сила знову розцвіла!» Слова ці, що належать відомому українському  поету  
Павлу Тичині, я починаю розуміти тільки зараз.
 Що дала Україні незалежність, так важко здобута? Найголовніше - вона стала 
самостійною державою. Вона має свій прапор, той, жовто-блакитний,  який символізує 
чисте небо та золоті пшеничні поля,  любов українців до праці та до мирного неба над го-
ловою. Адже вони ніколи не були завойовниками, ніколи ні на кого не нападали, завжди 
були народом  мирним, чесним, працьовитими. Україна має свій  герб, відбиток якого 
знайдено на цеглині у руїнах Десятинної церкви в Києві. Він був гербом  Великого князя 
київського Володимира Святославовича. Наш герб - наша гордість. Вже понад два де-

милая серцю вільна земля

переможниці конкурсу (2011 р.) знавців української мови імені Олега Ольжича, який 
традиційно проводиться серед старшокласників суботніх шкіл міста Торонто

 Я народилася уже в  незалеж-
ній  державі.  Якою була моя Україна в 
минулому, до незалежності, я дізнаюся 
з розповідей моїх дідусів та бабусь, зі 
спогадів  батьків,  які в той час були 
ще зовсім юні.

8

Р
А
З
О
М

  С
ЕР

ПЕ
НЬ

 2
01

3
ra

zo
m

m
ed

ia
.c

a
СВЯТКУЄМО РАЗОМ



сятка років українці можуть вільно співати свій Державний гімн, 
створення якого бере початок з 1862 року. Колись за слова: «Ще 
не вмерла України ні сила ні  воля, ще нам браття українці усміх-
неться доля», -  можна було заплатити дорогою ціною, а сьогодні 
їх часто можна почути далеко за межами України.  На державних 
грошових знаках - гривнях -  зображені найвидатніші українці.
Незалежність України визнали всі країни світу.  Молода держава 
дорослішає, а з нею підростають юні громадяни:  з почуттям на-
ціональної гідності, з любов̀ ю до рідної мови, з бажанням  яко-
мога швидше побудувати  державу сильну, цивілізовану, якою б 
пишалися всі наступні покоління.
 Хочеться вірити, що буде чистою Хата, яка зветься 
Україною. Хай у ній завжди буде образ на стіні, і вишитий руш-
ник , і хліб і сіль на ньому. А кожного, хто прийде  з чистими 
помислами та відкритим серцем, там зустрінуть з цією давньою 
слов̀ янською святинею у руках, яка символізує духовну єдність, 
глибоку пошану та велику любов до рідної землі..
 Одне знаю  напевне - за незалежність   треба було боро-
тися, ніхто б нам  її не подарував. І не має значення, де ти живеш, 
в Україні чи далеко від неї, тому що  « можна вибирати друзів і 
дружину,  вибрати не можна тільки Батьківщину!» Ті, що виїз-
дять за моря, міняють небо -  не душу. І якщо в ній є  свята любов 
до своїй Батьківщини, то можна допомагати їй, живучи  у найвід-
даленішому куточку планети. 
     
Єднаймося, браття! Хай чиста іскрина
Запалить любов’ю гарячі серця,
Й піснями наповниться вся Україна
Від щастя, якому не буде кінця. 
   І. Калиниченко

 Ігор Калиниченко - мо-
лодий український поет із Запо-
ріжжя. Його перша збірка “Зоряна 
дорога” побачила світ у 2008 році. 
Любов до рідної землі, до її при-
роди, до малої батьківщини - села, 
любов до батьків, кохання до жін-
ки  - такі провідні теми  творчості  
поета. Його вірші наповнені щи-
рістю почуттів, у них лунає пісня, грає рідне слово, що звучить 
легко та зрозуміло, тому на його вірші почали писати пісні. 
Твори Ігоря Калиниченка особливо актуальні в цей шаленний 
комп’ютерний час, адже вони нагадують, що найважливішими 
цінностями у житті людини залишаються любов до рідної зем-
лі, до матері, кохання, дружба...
 Ігор Калиниченко також займається популяризаці-
єю української музики 50 - 90-их років. Щоб дати  можливість 
усім познайомитись зі своєю колекцією він створив веб-сайт 
uaestrada.org під назвою: “ Золотий фонд української естради.”

В чистім полі, де злітають
В синє небо журавлі,
Ніжно серце зігріває
Жменька рідної землі.

Вона пахне хлібом-сіллю,
Світлим гомоном лугів,
Полиновим євшан-зіллям,
Таїною давніх днів.

Вона пахне теплим літом,
Свіжим чистим молоком,
Юних весен білим цвітом,
Золотим п’янким зерном.

Землю цю не раз орали
В роки щастя і біди,
Засівали, обробляли
Наші прадіди й діди.

Жменька ця полита кров’ю,
Бо її у люті дні
З найпалкішою любов’ю
Захищали трударі.

В ній - духмяний цвіт акацій,
М’яти трепетні листки,
В ній - важка селянська праця,
Що вкладають земляки.

Їй віддам жагучу ласку,
Поцілую, мов святу.
Це - душі моєї частка,
Що дарує доброту.

Йдуть літа, зникають люди,
Затихають скрипалі,
Та у серці завжди буде
Жменька рідної землі.

Жменька рідної землі
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Автор Олена ОЛЕКСЕНКО

Народився він у 1926 році в селі Коропець на Терно-
пільщині. Батько його, підприємливий селянин, спо-
нукав сина до навчання, який, хоча ріс хворобливим, 
був дуже допитливим та непосидючим. Підлітком та в 

юності Богдан Гаврилишин зазнав тяжких випробувань: радянська 
окупація 1939 року, Друга світова війна, поневіряння у таборі для 
переміщених осіб на території Західної Німеччини, нелегка праця 
лісоруба в канадській провінції Онтаріо. Коли в таборі представни-
ки канадської фірми почали шукати карпатських лісорубів, Богдан 
зголосився одним із перших, бо розумів, що шляху на Україну для 
нього немає: тих, хто під час війни побував на території Німеччини, 
у більшості випадків вивозили на суворі землі північної Росії, по-
вернутися звідки було вкрай важко. Кожного дня після виснажли-
вої роботи він вивчав по 20 англійських слів, паралельно займався 
із сусідами по бараку, збираючи таким чином кошти на навчання. 
Пізніше працював офіціантом і став одним із перших українців-
емігрантів, що вступив до Університету Торонто та отримав інже-

нерну освіту. Почався  новий період у житті Богдана Гаврилишина: 
завоювання того світу, де все залежить тільки від тебе самого, а 
країна - від таких, як ти: підприємливих,працьовитих, кмітливих, 
мислячих, мріючих, готових вчитись та удосконалюватись. Запо-
рука його успіху - шалене бажання реалізувати свої мрії, чого б це  
не коштувало, і, як вважає пан Богдан, саме мрія додає відваги, бо 
переступає межі уявних можливостей.
 Після трьох років плідних досліджень та роботи інжене-
ром Богдана Гаврилишина відправляють на навчання до Міжна-
родного інституту менеджменту у Швейцарії. Це було здійснення 
його мрії, що вплинуло на все подальше життя. Під кінець курсу, 
який тривав всього рік, Гаврилишина викликав директор інститу-
ту та запропонував стати своїм наступником, що з часом  і сталося. 
 У 1960 році Богдан Дмитрович разом із родиною пере-
їздить до Швейцарії та керує навчальними програмами в Міжна-
родному інституті менеджменту в Женеві, викладає курси з еко-
номічного розвитку, світового бізнесового середовища, керування 

громадянин сві-
ту, який зали-
шається україн-
цем

 “Вчитися, мріяти, діяти з ентузіазмом, опти-
мізмом, захопленням!”

Б. Гаврилишин

Богдан
ГАВРИЛИШИН

 Думати глобально – діяти локально – ось один із принципів, який щиро наслідує один із найвідоміших та най-
успішніших українців світу, людина-легенда Богдан Гаврилишин. Цей старенький, низенький, сивочолий чоловік, про-
стий у побуті, щирий у розмові, цікавий до життя, талановитий у роботі, і є найрозумнішим українцем.
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міжнародними операціями та державного управління. У 1968 році  
Гаврилишин стає директором цього навчального закладу та очо-
лює його вісімнадцять років. Інститут став альма-матер для бага-
тьох спеціалістів менеджменту світового рівня.
 У 1971 році пан Богдан вирішив відсвяткувати 25-річчя 
Міжнародного інституту менеджменту, обравши місцем проведен-
ня симпозіуму Давос, що у Швейцарії. З того часу щороку в Давосі 
проводиться Світовий економічний форум, участь у якому беруть 
відомі бізнесмени, голови світових корпорацій, прем’єр-міністри 
та президенти багатьох країн. Давоський форум вважається  од-
нією з головних  щорічних економічних подій світу.
 Сьогодні Богдану Гаврилишину присвоєно почесний сту-
пінь Доктора права у ряді університетів світу. Він є громадським 
діячем та членом багатьох організацій: Римського клубу, інозем-
ний член Національної академії наук України, член Міжнародної 
Академії Менеджменту, Світової Академії Мистецтва та Науки, 
Ради Фонду Жана Моне для Європи, Наглядової Ради Української 
Правничої Фундації, академік Міжнародної Академії менеджмен-
ту та Світової академії мистецтва та науки та ін.
 Пан Богдан має світовий авторитет консультанта з питань 
державного управління та міжнародного бізнесу, тому його часто 
запрошують стати доповідачем, модератором та головою на між-
народних наукових конференціях та семінарах у різні країни сві-
ту (понад 70). Презентуючи свою книгу “Залишаюсь українцем” в 
Одеському університеті, він сказав: “У всіх країнах, куди б мене не 
запрошували, що б не було мені доручено, що б не робив там, я був 
гордий від того, що це робить українець...”
 Богдан Дмитрович переконаний у тому (і доводить це 
власним прикладом), що жити можна в будь-якій країні, але важ-
ливо залишатися українцем, патріотом і служити своїй Батьківщи-
ні. Живучи у Німеччині, Канаді, Швейцарії, він ніколи не полишав 

думками Україну і в 1988 році починає працювати на громадських 
засадах на Батьківщині.
 У 1990 році Богдан Гаврилишин засновує в Києві Міжна-
родний Інститут Менеджменту, який вперше у Радянському Со-
юзі почав готувати магістрів бізнес-менеджменту. За роки неза-
лежності України Богдан Дмитрович стає радником президентів, 
прем’єр-міністрів та голів Верховної Ради України.
 Завдяки йому в 1989 році в Україні створено Міжнарод-
ний благодійний фонд «Відродження», що фінансується Джор-
джем Соросом. З початку діяльності фонду і до 1998 року Богдан 
Дмитрович очолював Наглядову раду цієї громадської організації, 
головна мета якої - розвиток в Україні засад громадянського сус-
пільства в культурній, освітній, науковій та соціальній сферах.
 У 2009 році створено Благодійний фонд Богдана Гаврили-
шина, який підтримує талановиту молодь України.
Пан Гаврилишин - автор більш як 100  наукових статей на теми 
менеджменту, освіти в галузі менеджменту, економічного та по-
літичного середовищ. Також Богдан Дмитрович написав  книгу 
«Дороговкази в майбутнє: до ефективних суспільств», що видана 
дванадцятьма мовами, та книгу-спогади «Залишаюсь українцем» 
- оптимістична, життєствердна настанова сучасному молодому по-
колінню. Його життєвий шлях - добрий приклад для юних, як важ-
ливо не боятись мислити самостійно і досягати задуманого навіть 
за найскрутніших обставин. 
 Важливу роль у житті Богдана Гаврилишина відіграла На-
ціональна скаутська організація України «Пласт», членом якої він 
є ще з 1940 року та належить до куреня Лісові Чорти від 1946 р. 
Роки членства у Пласті заклали певні істини, які він реалізовує і 
сьогодні.
 Своє життя та кар’єру пан Гаврилишин зумів вибудувати 
без сторонньої допомоги, всі рішення він відповідально приймав 
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гарантуємо курс обміну 
кращий від банківського
безпосередньо в руки або банк,
надійно та конфіденційно

Обмін валют та 
грошові перекази

7077 Bathurst St., Unit 5 (at Steeles Ave. West ) Tel: (905) 482-8620
4400 Dufferin St. (inside Yummy Market)    Tel: (416) 855-5770 
121 Runnymede Rd. (at Bloor St. West)    Tel: (416) 767-7782
3015 Winston Churchill Blvd. (at Dundas Street) Tel: (905) 369-9978
685 Queenston Rd., Hamilton       Tel: (905) 661-1111
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сам, не чекаючи подарунків від долі. Його успіх можна пояснити 
титанічною витривалістю, постійним самовдосконаленням, ба-
жанням реалізовувати свої мрії та навчатися.
 У Богдана Гаврилишина і сьогодні (хоча йому вже за вісім-
десят) насичене життя. Оглядаючись на пройдені роки, згадуючи 
свою родину, дитинство, еміграцію, вчителів, пройшовши шлях від 
лісоруба до шанованої у всьому світі людини, Богдан Дмитрович 
вивів прості правила, що складають мистецтво жити:

1.   Важливо вчитися у життя, а не тільки від учителів та з кни-
жок.
2.   Віддавати щось - більше задоволення, аніж отримувати са-
мому.
3.   Необхідно ризикувати, припускатися помилок та вчитися на 
них і продовжувати мріяти .
4.   Слухати – важливіше, ніж говорити.
5.  Щодень необхідно робити якесь добре діло, бути дисциплі-
нованим, розвивати лідерські риси характеру.
6.   Кожна людина наділена добрим і поганим. І, якщо ти бачиш 
в ній добро, стимулюй його.
7.   Вирішуйте самі, що є добро, а що – зло, що є правда, а що 
– неправда.
8.   Пошук гармонії, уникнення конфліктів – внутрішніх та з інши-
ми – це і є запорукою повноцінного життя.
 
 Сьогодні Богдан Дмитрович радить молоді, щоб, працю-
ючи в науці, у бізнесі, політиці, соціальній сфері, вона обирала ті 
види діяльності, в яких знання, досвід, особисте ставлення поєд-
нуються і дають значний ефект у створенні нового й корисного. Це 
дозволить зробити прорив, який залишить помітний слід у людей, 
в організаціях, у країні й, може, навіть у світі. Вчитися, мріяти, ді-

яти з ентузіазмом, оптимізмом, захопленням.
 
 Богдан Гаврилишин - яскравий приклад втілення успіш-
ності людини, яка, сповідуючи принципи порядності, досягла 
кар’єрних вершин у світовому контексті, приклад того, як розум 
у поєднанні з порядністю може бути високо оціненим інтелекту-
альною світовою спільнотою, світовими політичними та бізнес-
елітами. В інтерв’ю гезеті “Експрес”(30 серпня-6 вересня 2012 р.) 
цей геніальний чоловік сказав: “Я справді те відчуваю - щастя бути 
корисним своїй Батьківщині. Це фантастика! Це велике благосло-
вення! Тому й тепер в Україні підтримую десятки молодіжних про-
ектів. Упевнений, та допомога моїй Батьківщині стане в пригоді, 
ті, підготовлені з нашою допомогою люди, відіграють свою роль у 
будівництві її нового майбутнього. І гарантую, що українці будуть 
щасливі!”
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Іван ПУЛЮЙ

Києво-Могилянська Академія

ОСВІТА

Iван Павлович Пулюй (1845-1918 рр.) - перший український 
фізик світового рівня, співзасновник рентгенології. Він до-
мігся найвищої на той час якості Х-променевих фотографій, 
опублікованих у європейській пресі. А виконана у США од-
ним з Пулюєвих електровакуумних апаратів рентгенограма 
вперше у світі зафіксувала перелом людської кінцівки.

Один з перших університетів у Європі був заснований в Україні; Києво-Могилянська ака-
демія є однією з найстаріших і найбільш відомих наукових і Богословських шкіл у Східній 
Європі. Вона була створена в 1632 році Петром Могилою, митрополитом Києва та Гали-
чини і зіграла важливу роль у передачі Ренесанс ідеалів із Західної Європи через Польщу 
в Україну та Росію.

Мало хто знає, але Україна посідає 4 місце у 
світі за кількістю громадян з вищою освітою.
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У
країнська культура багатогранна та колоритна. Давні звичаї, традиції та обряди, 
мелодійні пісні, мудрі прислів’я та приказки, цікавий побут та багато іншого – це 
неоціненний скарб, що зміцнювався та примножувався протягом тисячоліть 
нашими предками, завдяки цій серцевині ми звемося єдиним народом – україн-

ським. Тож не дивно, що навіть іноземці захоплюються нашою культурою, відводячи їй 
куточок у власній душі. 
 Одним із них є дуже колоритна постать Чарлі Сакума Сюїці або, як він сам себе 
називає, Сакумачука, уродженця Токіо з душею  українця. А оселедець та козацькі вуса 
тільки підтверджують це і, дивлячись, як зосереджено схиляється він над бандурою, 
мимоволі віриш, що Чарлі  у минулому втіленні дійсно був козаком, як сам стверджує…
 Свого часу Чарлі Сакума емігрував із рідної Японії до Канади у пошуках кращої 
долі. Електрик за освітою, він завжди шукав розради для душі і знайшов її, познайомив-
шись із українською діаспорою у місті Едмонтоні. Як говорить сам японець, вперше поба-
чивши гопака, не зміг відірвати очей і затамував подих, тому відразу вирішив опанувати 
цей танок. Одне захоплення змінило інше – гра на бандурі. Вже володіючи технікою гри 
на сямісені, японському музичному струнному інструменті, Чарлі повністю віддається 
грі на бандурі, іноді він навіть називає її своєю другою половинкою.
 У 2005 році Чарлі Сакума вперше відвідав Україну, де у Львові замовив собі 
бандуру із зображенням  Тараса Шевченка. Він є щирим шанувальником усієї української 
культури, починаючи з національних танців і закінчуючи  кулінарією. Тепер японець-
бандурист дає майстер-класи із гри на бандурі у рідному Токіо, а з концертами подоро-
жує Канадою та Україною. Перед кожним виступом ретельно приклеює вуса та оселедець, 
одягає вишиванку та шаровари, перетворюючись з японського самурая на справжнього 
українського козака. Зараз планує зробити наступний крок – почати співати українських 
пісень. Перші спроби у нього вже є. Щоб він розумів, про що співає, для нього роблять 
переклад тексту пісні японською. І линуть мелодійні звуки,  нехай навіть із незвичним 
японським акцентом. За словами Чарлі Сакуми, бандура та японські пісні  досить добре 
поєднуються.  Свою майстерність він постійно вдосконалює, має колекцію української 
музики, в якій близько 50-ти дисків лише з записами бандуристів. Тільки українських 
слів знає, на жаль, ще небагато.
 Мрією Чарлі Сакуми є популяризація бандури в Японії, а в планах – спробувати 
цей музичний інструмент у різних музичних жанрах. У вільний час японець виступає в 
ансамблі української пісні і танцю «Верховина» в Едмонтоні, намагається якомога більше 
зануритися в українську культуру.
 Тепер  Чарлі Сакума  проживає в Україні, що дала йому не лише орієнтир у 
житті, мрію та реальний шанс її реалізувати, але і кохану людину, яку знайшов саме тут, 
у славному місті Лева. Японський козак говорить, що обов’язково навчить українських 
пісень та танців і своїх дітей, адже українська культура, вважає він, є однією з найбагат-
ших у світі.

Автор Ліна ПАЩЕНКО

У попередньому 
житті я був 
українцем, 
козаком…

Чарлі 
САКУМА

 Василь Вірастюк - український стронґ-
мен, «Найсильніша людина України» (2000, 2001, 
2002, 2003, 2005), чемпіон світу і володар титулу 
«Найсильніша людина світу» (2004), член збірної 
України, яка виборола титул «Найсильніша на-
ція світу» 2003 і 2004 рр, Заслужений Майстер 
спорту України.

Василь ВІРАСТЮК

Іван ПІДДУБНИЙ

Леонід СТАДНИК

 Iван Піддубний (1871 - 1949) - видатний 
український атлет, шестиразовий чемпіон світу 
з боротьби. “Чемпіон чемпіонів”, “король чемпі-
онів”, як писали про нього, був 25 років непере-
можним борцем у світі

 Мало хто знає, але в Україні проживає 
найвища людина світу – Леонід Стадник. Його 
ріст – 2 м 56 см, а розмір ноги – 62



Дунець
 «Кожна українська родина 
– то є корінь, з якого росте 
Україна»

Інтерв’ю провела Атанайя ТА

 Якби не Канада, тернополянин Василь Дунець міг би так і залишитися інженером шляхів сполучення, який на дозвіллі пише 
пісні. Саме Канада перетворила його на професійного виконавця власних пісень, які він почав писати ще за часів студентства. За-
раз їх у Василя Дунця понад 200 – 8 студійних альбомів, а також  музика і пісні, що лягли в основу двох музичних фільмів. Його пісні 
є у репертуарах заслужених та народних артистів України, музичних колективів, а сольні концерти  Василя Дунця проходять з 
аншлагами, щоправда, частіше за кордоном, ніж на Батьківщині.

 - Ви - фаховий інженер, Почесний 
шляховик України. Офіційно це вважалося 
Вашою основною діяльністю, а пісня – лише 
захопленням, хоча і на професійному рівні… 
Тепер, після виходу на заслужений відпочи-
нок, усе змінилося?
 - Моя робота завжди поєднувала-
ся з творчістю… А на серйозному рівні все 
почалося з 1993 року, рівно 20 років тому: 
записи моїх пісень потрапили до Канади, і 
мене запросили туди для  виступів. Разом 
із гуртом народної музики Тернопільської 
філармонії «Візерунок» ми поїхали до Ка-
нади, де змушені були змінити назву сво-
го колективу, бо напередодні там виступав 
«Карпатський візерунок», ось я і придумав 
нову назву - «Веселі галичани». Це були не-
забутні гастролі: ми дали тоді 50 концертів, 
переїхали всю Канаду (від Монреаля до 
Едмонтона), і скрізь нас дуже гарно, тепло 
приймали… Я тоді ще не мав професійно 
записаних касет, співав під гітару. Піс-
ля кожного концерту до мене підходили: 
“продай диск”, “продай касету”… Я зрозу-

мів, що треба щось записати.
 Так співпало, що коли з’явилися 
мої перші професійні записи з аранжуван-
ням (завдяки талановитому тернопільсько-
му композитору Юрію Крохіну і звукоре-
жисеру Олександру Третяку), оголосили 
про проведення  фестивалю «На хвилях 
Світязя», а було це в 1996 році. Я відіслав 
організаторам записи своїх пісень, і мене 
запросили взяти в ньому участь… Після 
того, як я став  лауреатом фестивалю, треба 
було робити щось далі, вдосконалюватись. 
Ми з Юрієм Крохіним вибрали 15 пісень і 
вирішили записати перший магнітоальбом 
під  назвою «Мамині мальви». В цей час ви-
йшла з друку і моя перша збірка поезій із 
такою ж назвою.
 Я ще сумнівався – чи мені варто 
співати? У мене нема широкого голосового 
діапазону, професійних вокальних даних, 
але Юра переконував мене: «Тобі Бог дав 
талант, прийде час, і він тебе запитає, чому 
ти цього не робив! У Леоніда Утьосова чи 
Марка Бернеса також не було потужних го-

лосів, а як їх люди любили! Вони, як і ти, 
співали серцем, душею”. Тоді я почав брати 
в нього уроки вокалу…
Отак усе починалося, а далі вже котиться…
 - Існує думка, що української куль-
тури в Канаді більше, ніж у самій Україні. Ви 
з цим згідні?
 - Це не завсім так. Просто на від-
стані, вважаю, українці більш дбайливо та 
трепетно ставляться до всього, що пов’язує 
їх з рідною землею,: і до мови, і до традицій 
та звичаїв, і до пісні. У Канаді можна жити, 
залишаючись українцем. Взагалі, тут про-
живає дуже багато національностей, і ніхто 
свого не відрікається: ні китайці, ні росія-
ни, ні євреї, японці чи індійці – всі шану-
ють і бережуть свою культуру, але разом із 
тим вони будують Канаду.   
 - Канада – особлива країна для Вас: 
Ваш творчий злет почався саме тут та й 
Ваші діти та онуки живуть зараз в Торон-
то… Виходить, що вони – не лише українці, 
а й канадійці?
 - Вони  українці, які живуть у Ка-

Василь
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ЗНАЙОМТЕСЬ
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наді. У старшого сина Тараса двоє дітей, 
а у молодшого - Андрія - троє. Найменша 
онука Валерія народилася вже тут. У сім’ях 
вони спілкуються тільки українською.
 Всі мої  пісні на родинну темати-
ку… У мене є твори і про дідуся з бабусею, 
і про батьків, і про синів, і про кожного з 
онуків, тому, напевно, й називають мене 
«співецем української родини». Навіть про 
тещу є у мене пісня! Якось вона  каже: «Що 
ж ти, Василю, про всіх пишеш, а про мене 
не хочеш?!» На що я їй: «Мамо,  що ж я про 
Вас доброго напишу?»  Вона розуміла жарти 
(вічна їй пам’ять…). 
 Не дивно, що люди в піснях про 
моїх онуків чи синів впізнають своїх! Вони 
переживають разом зі мною ту пісню, пи-
тають: «А на якому диску у Вас пісня про 
Юрчика? У нас точно такий же – ті ж  збит-
ки робить!»
 Мій найстарший онук Юрко чу-
дово декламує вірші і веде мої концерти, 
як конферансьє, а інший онук – теж Ва-
силь Дунець – має талант до гри на гітарі 
та гарно співає. Канадійська поетеса Надія 
Козак спеціально для нього написала  вірш 
“Як мій дідусь”, а я поклав його на музику. 
До речі, на її вірші я написав 23 пісні, які 
увійшли до альбомів “Грона любові” та “Бе-
режімо любов”. Велика презентація диска 
“Грона любові” відбулась у Тернополі,  піс-
ля чого знову запросили нас до Канади, де 

торік ми з Надією мали 4 концерти. Пре-
красна поезія, а музика, можливо, й  про-
стіша, ніж хтось пише, але слухачам вона 
зрозуміла і до душі… Якось після концерту 
підійшла до мене жінка і розчулено сказа-
ла: «Ви знаєте, я ніби три години перебува-
ла в раю».
 - У липні в Торонто відбулось кілька 
Ваших концертів. Яке враження від канад-
ської публіки? Виникає бажання повертати-
ся сюди з виступами?
 - Звичайно, хочеться, бо публіка 
мене дуже гарно зустрічає. Десь у жовтні 
чи листопаді знову матиму тут концерти. 
 Я цього року співав на фестива-
лі «Золотий клен» і отримав масу задово-
лення: наскільки професійне озвучення, 
слухачі чудово сприймають…Дуже радує 
величезна кількість бажаючих почути 
українську  пісню, яка хвилює серце і душу, 
українське слово.
 - Ваші побажання нашим чита-
чам?
 - Кожна українська родина у Ка-
наді – це частинка України. Тому бажаю 
миру, добра та злагоди вашим родинам. Та, 
щонайперше,  любові всім зичу, бо це по-
чуття, я вважаю, найцінніше і найпотріб-
ніше, адже без любові до Бога, до батьків, 
до родини, до рідного краю і до всього, що 
нас оточує, наше життя не може бути щас-
ливим та повноцінним.

 Село «Ділове» розташова-
не на річці Тиса, неподалік від ру-
мунського кордону, в районі Рахова 
в Закарпатській області, містить 
історичну пам’ятку «великий ка-
мінь», який вважається знаком гео-
графічного центру Європи, вста-
новлену у 1887 році географами з 
Австро-Угорської імперії. Це місце 
сьогодні є частиною України.

 Першу у світі конституцію 
сучасного вигляду написав украї-
нець Пилип Орлик у 1710-ому році. 
У день свого обрання гетьманом він 
представив козацькій раді “Пакти 
і Конституції прав та вольностей 
Війська Запорізького”, по-суті - до-
говір між новообраним гетьманом, 
козаками та всім українським наро-
дом.

 Трембіта занесена у Книгу 
рекордів Гіннеса, як найдовший ду-
ховий інструмент. Найбільші трем-
біти мають довжину до 8 метрів.

... Географічний центр Європи 
знаходиться в Україні

Конституція Орлика

Трембіта
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 Людиною з великої букви, відо-
мим громадським діячем та меценатом 
був канадієць українського походження 
(уродженець Рівного) Ераст Гуцуляк, який 
пішов із життя у  
березні цього року. 
Він був успішним 
підприємцем у 
фармацевтичній 
галузі, фундатором 
будинку для По-
сольства України в 
Канаді. Життєвим 
кредом пана Ерас-
та  було - “Любити 
родину!”, що пе-
редбачає любов до 
сім’ї, до Батьків-
щини, якою була 
для нього  Україна. 
Він був спонсором  
Острозької акаде-
мії та  Рівненської 
гімназії, де колись 

навчався. За його ініціативою Конгресом 
Українців Канади було виділено 1млн. до-
ларів на відзначення роковин жертв Голо-
домору. Також  він був першим головою 

Фонду Дітей Чор-
нобиля в Канаді 
та його щедрим 
жертводавцем, По-
чесним Консулом 
України в Кана-
ді, де за  приклад 
жертвенності та 
вклад у громадське 
життя одержав 
“Order of Canada” 
- одну  з найви-
щих нагород Кана-
ди. Його позицією 
було: “... думати не 
лише про себе, а й 
про власне корін-
ня, й онуків наших 
онуків. Думати над 
тим, що людина є 

вартісною, бо 
залишає по 
собі певну 
пам’ять.”
 
 В і -
домий сво-
їм вагомим 
вкладом у 
фінансуван-
ня україноз-
навства на 
Заході та в 
Україні нині вже покійний (помер у лис-
топаді 2001р.) унікальний українець - па-
тріот, як його називають, Петро Яцик. Пе-
тро Дмитрович родом із Львівщини, після 
Другої світової війни емігрував до Західної 
Європи, а пізніше - в Канаду. Став вели-
ким бізнесменом - меценатом, допомагав 
своїм співвічизникам як в Україні, так і в 
інших країнах. Серед найголовніших про-
ектів, фінансованих  ним, є Український 
науковий інститут Гарвардського універ-

своє коріння...
 Українська діаспора в Канаді багата меценатами - людьми, які, пам’ятаючи про своє українське коріння, безкорисливо 
підтримували і підтримують розвиток української культури, мистецтва, освіти, науки, мови. Саме вони, щирі шанувальники 
українства, зробили вагомий внесок у збереження та розвиток української нації. Сьогодні ми познайомимо вас, шановні читачі, з 
кількома із таких  непересічних особистостей.

ПАМ’ЯТАТИ
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ситету, Енциклопедія українознавства, 
Канадський інститут українських студій, 
Міжнародний конкурс знавців української 
мови, названий тепер його іменем. В ціло-
му добродійні пожертвування Петра Яцика 
вимірюються десятками мільйонів доларів. 
За багатолітню меценатську діяльність на-
городжений «Почесною відзнакою Прези-
дента України» (1996), а до свого 80-ліття 
— орденом князя Ярослава Мудрого.   Він 
був  наполегливим і невтомним українцем, 
який відмовився бути бідним, почав з нуля, 
розбагатів і сторицею віддав своєму наро-
ду.

 Яскравою особистістю серед меце-
натів української громади в Канаді була до-
недавна Марія Фішер-Слиж, яка померла в 

2012 році. Народилася вона в м.Коломия, 
в кінці Другої світової війни опинилась у 
Німеччині, потім більше тридцяти років 
прожила в США, а з 1982 року - громадян-
ка Канади.    Лікар - педіатр за фахом, знана 
як щедра меценатка, яка надавала кошти на 
наукові проекти в незалежній Україні. Вона 
ініціювала та підтримувала  ряд проектів зі 
створення Канадсько - Українських біблі-
отечних центрів, запровадження конкур-
сів  з рідної мови, стимулювання творчих 
вчителів - мовників, допомоги українській 
церкві. Надала допомогу в 1млн доларів 
Українському католицькому університету 
в Львові, фінансувала розкопки Батурина й 
безпосередньо брала в них участь. У 2009 
році спонсорувала (1млн доларів ) видан-
ня дев’ятого тома “Історії України - Руси” 
М.Грушевського. В Україні засновано Пе-
дагогічну Премію ім. Марії Фішер-Слиж, 
яка вручається щорічно кільком десяткам  
кращих учителів української мови й літера-
тури.
    
 Серед великої плеяди меценатів та 
філантропів важливе місце займає Костян-
тин (Джеймс) Темертей, який народився 
на Донеччині, а восьмирічним хлопчиком 
разом із матір’ю після тривалих поневірянь 
прибув до Канади. Він, відомий зараз під-

приємець, є членом Консультативної ради 
з питань іноземних інвестицій при Прези-
дентові України. В Україні пан Костянтин 
реалізував ряд проектів: фінансував видан-
ня книг (подарункове видання “Кобзаря” 
Т. Шевченка), є фундатором Бізнес-школи 
при Києво-Могилянській академії, вкладає 
кошти в проект Канадського фонду “Дітям 
Чорнобиля” (програма “Допоможи нам до-
помогти дітям”), виділив 1млн доларів на 
проект “Дитяча лікарня майбутнього”, до 
складу Опікунської ради якого входить. За-
раз Костянтин Темертей - голова Консуль-
тативної ради Конгресу Українців Канади.



ВІК ЖИВИ - ВІК УЧИСЬВІК ЖИВИ - ВІК УЧИСЬ

ГУЦУЛЬСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ 
Автор Мар’яна СТЕФАК В

есілля - подія довгоочікувана, хвилююча і радісна для молодят, і хочеться їм, щоб вона 
запам’яталась на все подружнє життя. Зрозуміло, наречені та їхні батьки, які найчастіше 
організовують весілля, прагнуть, щоб воно було не лише гучним, веселим, красивим, а й 
особливим, як для “винуватців” урочистої події, так і для гостей. Тому останнім часом в 

Україні все частіше відмовляються від весіль європейського типу, а надають перевагу, напри-
клад, тематичним, які ввійшли в моду. Багато молодих пар зупиняють свій вибір на українських 
традиційних весіллях, які почали відроджуватись, бо саме  такі весілля дозволяють наблизитися 
до народних звичаїв, які споконвіку «програмували» щасливу сім’ю та її благополуччя. На щас-
тя, багато з українських стародавніх обрядів збереглися до сьогодні. 

Повертаємось до традицій
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УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ



  Щоб весілля вдалося на славу, все дійство повинно міс-
тити в собі елементи українського національного стилю: гості – 
обов’язково у вишиванках чи етнічному одязі, кухня – тільки укра-
їнська, традиційна для регіону, де проводять весілля. А українські 
пісні лунатимуть у виконанні троїстих музик. Чудовим зразком для 
тих, хто хоче поєднатись у шлюбі, так як це робили наші пращури 
на Гуцульщині, є весілля Катрусі та Ігора Мельничуків. Молодята 
відразу відмовились від традиційної церемонії розпису у РАЦСі, 

проігнору-
вали офі-
ційний бен-
кетний зал 
та білу сук-
ню нарече-
ної. А було 
вінчання у 
н е в е л и к і й 
церкві у гір-
ському селі 
Криворівня, 
столи з на-
їдками під 
р о з л о г о ю 
яблунею та 
гості в гу-
цульському 
одязі. Весіл-
ля гуляли 
не один, а 
три дні, як 
прийнято в 
горах із дав-
ніх-давен.
 
 
День напе-

редодні вінчання - «вінки», оскільки в цей день створюються уні-
кальні весільні обереги («гільце» і самі «вінки»), характерні  тільки 
для Гуцульщини та ще деяких регіонів. Гільце – дві молоді сосни, 
зв’язані докупи та прикрашені різнобарвними стрічками, квітами 
та «шишками». Таке деревце, яке супроводжувало всю весільну це-
ремонію наших молодят, - не лише символ  єднання нової пари, але 
й вшанування всього роду та пантеону предків. «Вінки» - це вже 
індивідуальний оберіг, виготовлення яких – процес доволі склад-
ний,  який є таємницею і передається тільки обраним майстриням. 
Плетуть вінки обов’язково молоді вправні господині, що мають 
здорових діток. Створюючи обереги, вони ніби передають свою 
позитивну енергетику молодій парі, щоб і її сімейне життя було 
вдалим.                                                                                                                                                                                   

 Саме ж весілля почалося ще вдосвіта. Ранок нареченої-
гуцулки разюче відрізняється від ранку звичайної нареченої. Хоч 
їй не потрібні ані манікюр, ні весільний макіяж, ні послуги перу-
карів із салону, проте одягання тривало не одну годину. Катруся в 
цей день носила  весільну «вбирю» - так одним словом називають 
увесь одяг та прикраси. Ритуал одягання супроводжується «лад-
канням» - сумними весільними піснями, бо ж наречена прощаєть-
ся з безтурботним дівоцтвом і стає господинею. Крім вишиванки 
на наречену одягли попружку (широкий тканий пояс), що тримає 
дві запаски. А ще нав’язали на пояс аж п’ять хусток, одягли кептар 
та перемітку-рушник, на ногах – традиційне гуцульське взуття з 
м’якої шкіри.
 

 Ве с і льн у 
зачіску робили аж 
три години! Май-
стриня виплела 
коси, обв’язала їх 
«поплітками» (пас-
мами кольорової 
вовни), склала за-
чіску-кошик. Без-
ліч прикрас просто 
нашивалися на во-
лосся без жодного 
вузлика, щоб і сі-
мейне життя було 
рівним, без «вуз-
лів». Зачіску 
п р и к р и л и 
г о л о в н о ю 
прикрасою 
— «чільцем» 
( не в ел и ч к а 
корона, зібра-
на з тисяч окре-
мих бляшок), яке 
замінило звичну фату. Багатий одяг наре-
ченої, декорований чудернацькими візерунками, - своєрідне свід-
чення багатства її родини, що для гуцулів дуже важливо.  Поки 
Катрусю одягали та робили їй зачіску, наречений перетворився з 
сучасного хлопця у справжнього гуцула: вишукана сорочка-виши-
ванка, пояс-черес, кептар, штани-портяниці, чоботи, на голові – 
капелюх-крисаня, в руках – топірець.    
 
 Перш ніж  вийти з дому, молода пара стала на коліна пе-
ред батьками, просячи пробачити їм, якщо чимось завинили, і 
благословити на щасливе подружнє життя. Не попросити у най-
рідніших дозволу на шлюб – великий гріх, гуцули вірять, що без 
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батьківського благословення щастя у молодій сім’ї не буде.  Батьки 
тричі хрестять наречених обрядовими калачами, а ті цілують їм 
руки на знак вдячності, що виростили-вигодували.
 
 Таїнство вінчання в маленькій дерев’яній сільській церкві 
не  можна порівняти навіть з величчю найбільших соборів Украї-
ни. У благословенній тиші, яку порушували лише слова священника, 

народжувалась нова сім’я... Воскові свічечки, ладан і миро – тиха й 
прекрасна урочистість. На голову Катрусі поклали хустку, й тепер 
вона, за церковним законом, – дружина.
 
 Вийшовши з церкви, молодята взялися розривати два ка-
лачі: перший — на подружні права, другий — на обов’язки, причо-
му і Катруся, і Ігор намагались відірвати якомога більший шматок. 
Але перед цим нишком глянули в дірочку калача на гостей, бо є 
повір’я, що скільки нарахують людей, стільки будуть мати дітей. 
Зійшлись на трьох та й попрямували додому за святкові столи, де 
очікувало на всіх смачне частування. Весілля гомоніло,  за гуцуль-
ськими звичаєм, до третіх півнів.
 
 Кульмінацією урочистого дійства стало розплітання коси 
нареченої та зав’язування хустки. Як тільки до чола Катрусі Ігор 
приклав хустку, вона рішучим рухом скинула її – горді гуцулки 
собі ціну знають. Аж за третім разом чоловік її «вмовив» стати 
молодицею. На цьому офіційне весілля закінчилось, і гості почали 

потрохи розходитись. Проте не всі обряди, що неодмінно супро-
воджують гуцульське весілля, на цьому закінчились, попереду був 
ще один день веселощів і частування. Обрядів цих ще дуже багато, 
і всі вони різняться, тому самі гуцули жартують, що навіть на різ-
них кінцях одного села весілля справляють по-різному.
 
 Стихли музики, притомилися гості, спорожніли весільні 
столи...Та й щасливих Ігора й Катрусі вже не видно. Скільки до-
брих, щирих побажань почули вони сьогодні на свою адресу, тож 
сподіваюсь - будуть гарною сім’єю.
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борщ, варенички та сало

Автор Наталя РУСИН

Українська страва

 Українська кухня, різноманітна та поживна, стає все популярнішою 

не лише в європейських країнах, а й у всьому світі. Не одне покоління дівчат 

- красунь і парубків - богатирів виросло в Україні на її смачних стравах. 

Хіба  може комусь не посмакувати наваристий український борщ із пам-

пушками, або ніжне підсолене сальце з часничком (особливо під горілочку), чи 

ситні вареники з сиром, що плавають у сметані?! Мабуть, зразу слинка 

потекла, лишень подумали про  цю смакоту. Національними стравами укра-

їнців є  й голубці, деруни, печена ковбаса, вертута із шкварками, плачинда з 

гарбузом  і ще багато інших, але візитівками не лише української кухні, а й, 

напевно, України вважаються сало, борщ і вареники.
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 Борщ у багатьох українських сім’ях 
їли колись та їдять і тепер мало не щодня, але 
від цього він не став стравою буденною, не 
приїдається, його подають у  свята, і на ве-
сіллі, і на поминках. Неперевершений смак 
борщу надаюють 20 (а іноді й більше) інгре-
дієнтів, з яких його готують, обов’язковими  
є буряк, капуста, картопля, цибуля, морква. 
Страва ця має багатовікову історію, перші 
згадки про неї датуються 14-15 століттям. За 
час існування борщ пережив немало новацій, 
але єдиний рецепт  його приготування так і 
не названий, бо у кожній місцевості  - свій 
різновід борщу, який носить її назву, напри-
клад, чернігівський борщ -  з кабачками, ки-
ївський - на буряковому квасі, заправлений 
товченим салом  з часником, полтавський 
- з галушками, одеський борщ готують на 
бульйоні з гуски, кіровоградський - з “ря-
бенького”, а не бордово-червоного буряка на 
сировотці, львівський - з сосисками і т.п. Та й  
кожна господиня готує “свій” борщ,  має своє 
таємниці його приготування, які передають-
ся в родині з покоління в покоління.
 Існує в українській кухні три різно-
види борщу: червоний, зелений і холодний. 
Червоний, найпоширеніший, варили колись 
на буряковому квасі, добавляли сировотку 
або маслянку (рідина, що залишається після 
приготування сиру чи масла). Зелений борщ 
(молодий, щавлевий, весняний) готували з 
молодим щавлем, лободою, заправляли зва-
реним круто яйцем і сметаною. Холодний 
борщ (холодник) - це сирий борщ, у якому ва-
реними були лише молодий буряк і яйце. На-
різаний соломкою зварений буряк заливали 
квасом - сирівцем, сировоткою, маслянкою, 
добавляли зелень петрушки, кропу, цибулі, 
часнику, подріблене яйце. Їли його охолодже-
ним з хлібом або вареною картоплею замість 
нього. Якщо способи приготування зеленого 
і холодного борщу збереглися до наших днів 
майже без змін, то червоний - зараз рідко хто 
готує на буряковому квасі, а використовують 
замість нього помідори,  томатний сік, соус 
чи пасту.
 В. Криницький, учитель за фахом, 
написав про улюблену страву мільйонів 
українців так:

Із страв славетних українських
Є найсмачніша страва - борщ,
В нім - міць сім’ї,
Газдині гордість,
Якщо той борщ - насправді борщ.
 
 У справжньому  борщі,  вважаєть-
ся, ложка,  опущена в нього,  повинна стояти. 
Подавати  цю страву треба такою гарячою, 
щоб, як в народі кажуть, за парою дітей не 
було видно. Багато хто з любителів борщу пе-
реконаний, що насмачніший він, коли зваре-
ний учора.

 Українські вареники - це смачно та 
ситно, тож, гарячі та соковиті, з начинкою на 
будь-який смак, вони не випадково є гордіс-
тю національної кухні українців. Часто їх ще 
називають пирогами. Як не дивно, але, щоб 
приготувати вареники, не потрібні ні якісь 
особливі продукти, ні великі зусилля, було 
б лише бажання та час, тому й ліплять їх пе-
реважно в неділю, як і колись. Щоб зробити 
вареники, потрібно приготувати начинку, за-
місити тісто, а потім вже їх ліпити, бо ж  ця 
за страва, по суті, - просто кусочок тіста з на-
чинкою. “Так прозаїчно,”- скаже дехто, але, 
погодьтесь, що за диво кулінарне виходить у 

справжньої господині.
 Тісто для вареників готують по-
різному, але основою його є пшенична мука 
вищого гатунку (рідше - гречана). Замішують 
його на холодній воді, додаючи яйця та сіль,  
на молоці, на кефірі, на сметані з дрібкою 
соди, а інколи вареники роблять і з дріжджо-
вого тіста. Кожна українська господиня знає, 
що тісто потрібно добре вимісити, щоб воно 
не приставало до рук, було м’яким, еластич-
ним, щоб його можна було тоненько розка-
чати і воно не розварилося, бо найсмачніші 
вареники, в яких тісто майже прозоре, але не 
розлазиться. Як ви переконались, варіантів 
приготування тіста дуже багато, то що вже 
говорити про начинку для вареників. Самі  
ж українці жартують, що немає, напевно, 
такого продукту, з якого вони не не змогли 
б зліпити вареники. Начиняють їх сиром, 
вареною товченою картоплею, смаженою 
капустою, маком, м’ясом, печінкою, лівером, 
рибою, вишнями та іншими ягодами, яблу-
ками - всі види начинки практично немож-
ливо перерахувати. Недавно дізналась, що її 
роблять навіть із папороті. Щоб вареники, 
вийняті з окропу, не прилипали один до од-
ного, їх поливають (залежно від начинки) 
смальцем зі шкварками й без них, маслом, 
соняшниковою олією зі смаженою цибулею, 
сметаною, медом чи посипають цукром.
 Українці помітили особливу при-
страсть до вареників у чоловіків і з гумором, 
притаманним їм, оспівали її в жартівливих 
піснях: “А мій милий варенички любить”, “Із 
сиром пироги” та інших. Про вареники пи-
шуть вірші, їх з любов’ю описують письмен-
ники в прозових творах, як це талановито 
зробив Микола Гоголь в “Вечорах на хуторі 
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Чи знаєте ви, що:

razommedia.ca

 Найдовша печера на Укра-
їні носить назву «Оптимістична» і 
знаходиться на Поділлі, це гіпсова 
печера на глибині 20м, протяжніс-
тю 216 км. Це найдовша гіпсова пе-
чера у світі і друга за протяжністю, 
вона поступається лише Мамонто-
вій печері в США.

 Найстаріше дерево України  
-  ялівець віком 2000 років, який росте 
на мисі Сарич біля колишнього кор-
дону лісника «Сарич». Його обхват 
становить 4,90 м, а висота -15 м.

 Мало хто знає, але пло-
ща України більша, ніж площа 
Англії, Австрії, Бельгії, Данії, Пор-
тугалії і Швейцарії разом узятих.

Печера “ОПТИМІСТИЧНА”

Найстаріше дерево

Площа України
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поблизу Диканьки”. Щорічно в Україні май-
же в кожному регіоні проводяться фестивалі, 
присвячені вареникам, а в Черкасах та в міс-
ті Глендон, що в Канаді (провінція Альбер-
та) встановлені їм пам’ятники. До речі, саме 
вареник вважається символом Глендона 
(Glandon). В Україні в 1999 році була засно-
вана премія “Золотий вареник” - це спеці-
альний знак, який тепер щорічно отримують 
семеро найкращих кухарів країни. Цікаво 
знати, що перший Президент України Лео-
нід Кравчук колекціонує оригінальні рецеп-
ти вареників, і в його колекції є, наприклад, 
рецепти вареників із начинкою з язика жар 
- птиці, м’язів крабів і вугрів, чайного листя 
та ще багато інших.
 Ще одна страва, яку полюбляють 
українці й яка стала для них майже культо-
вою, - це, як ви вже, напевно, здогадались, 
сало. Для них воно не просто їжа, а щось 
більше. На рахунок цього народ жартує, на-
приклад, так: якщо кандидат в президенти 
заявить, що він вегетаріанець, то ризикує не 
тільки програти вибори, але й взагалі завер-
шити політичну кар’єру. Хоча українці спо-
живають сало і копчене, і варене, і тушкова-

не, та знаємо, що найчастіше вони їдять його 
сирим, посоливши, приправивши часником, 
перцем, цибулею, з солоним огірочком і, зви-
чайно, заїдають житнім хлібом.
 В українського народу  сало з давніх 
- давен було особливо популярною стравою, 
хоча вони, надаючи йому перевагу, навіть не 
здогадувались, що воно дуже багате корис-
ними речовинами, які необхідні організму 
людини. Щонайперше, сало містить ара-
хідонову кислоту, яка належить до цінних 
ненасичених жирів і сприяє утворенню ба-
гатьох гормонів, холестериновому обміну, 
допомагає роботі серцевого м’яза і понижує, 
як не дивно, рівень холестерина ( зрозуміло, 
якщо споживати його в розумній кількості). 
Для більшості людей, які захоплюються обез-
жиреними дієтами, сало рівноцінне ціаніду, 
бо пробукт цей по суті чистий жир, та вчені 
- дієтологи довели, що помірне споживання 
його дуже корисне й не зашкодить навіть 
тим, хто ретельно контролює свою вагу.
 Найсмачніше сало в Україні, смак 
якого неможливо сплутати з якимось іншим, 
отримуть із свиней породи Миргородська 
сальна. Порода ця вважається практично 

ідеальною, тому що селекціонери вдоско-
налювали її протягом століть. Особливість 
миргородського сала в тому, що воно просто 
тане в роті, дуже м’яке та майже прозоре і по-
вністю відповідає уявленню про якісне сало.
Українці, як найщиріші шанувальники сала, 
щороку проводять фестивалі цієї популярної 
страви. Традиційними вони є в Полтаві та 
місті Кобеляки Полтавської області, у Луць-
ку, в районному центрі Міжгір’я на Закарпат-
ті. А в червні 2011 року в центрі Львова був 
відкритий музей сала. Багато хто з відомих в 
Україні людей публічно говорять про те, що 
сало - їх улюблена страва, як про це співає 
Михайло Поплавський:

Знов дорога повела від села і до села,
Де цвіте картопля на городі,
Де вкраїнське сало завжди в моді.
Сало їм. На салі сплю, бо я так його люблю.
От, якби ще  й салом укривався,
То, як сир у маслі, я б купався

 Промити лушпиння і проварити в 1л води 15-20 хв. Відвар процідити, 
опустити в нього порізану вузькими кусками підчеревину , додати сіль,  лаврове 
листя,  духмяний перець.
 Варити під кришкою на невеликому вогні приблизно хвилин 30 -40. Коли 
сало охолоне (у відварі), покласти його на годину під тягар. Потім натерти давле-
ним часником (зубчиків 6), завернути в фольгу , добу  витримати в холодильнику, 
а потім перекласти в морозилку.

СМАКУЙТЕ НА ЗДОРОВ’Я!

САЛО (ПІДЧЕРЕВИНА) В ЦИБУЛИННІ
ІНГРАДІЄНТИ:
сало (краще підчеревина) - 1 
кг;
вода - 1л;
сіль - півсклянки;
лушпиння - з 8- 10 цибулин;
часник - 5-6 зубців;
перець духмяний - шт.5 -6;
лаврове листя - 4 шт.
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BUSINESS 
CARDS 19,991000

*

*shipping cost and applicable taxes are extra647 383 8401

зустрінемось на святкуванні 

Дня Незалежності 

Centennial Park

МЕДІА-ГРУПА

24 СЕРПНЯ



 
 Чи знаєте ви, що один із творців Спайдер-
мена Стів Дітко має українських предків? Про нього ви 
не знайдете багато інформації чи хоча б інтерв’ю. З 
1962 року художник-мультиплікатор уникає публічнос-
ті. Його домашній телефон майже постійно вимкне-
ний, із журналістами Стів спілкувався  всього кілька 
разів. «Навіщо я вам? Мої роботи розкажуть про мене 
набагато більше і краще, ніж я», — так він пояснював 
свій замкнутий  спосіб життя.
 Стів Дітко народився  в родині українськіх 
емігрантів у 1927 році. З дитинства полюбляв малюва-
ти, вирізав карикатури із газет та захоплювався комік-
сами. Навіть під час служби в армії присилав батькам 
листи у вигляді коміксів.
 У 1962  році Стів Дітко разом зі Стеном Лі 
створюють новий комікс із головним героєм Спайдер-
меном, і вже більше п’ятдесяти років Людина-Павук не 
втрачає своєї популярності в усьому світі. Це поясню-
ється тим, що всі персонажі Дітка є неначе живими, зі 
своїм характером та настроєм, що добре передається 
у малюнках майстра. Свого часу Стів Дітко співпрацю-
вав із відомими видавництвами коміксів, найуспішні-
ше серед яких «Марвел комікс». Його вважають одним 
із найталановитіших творців коміксів, однак сам Стів 
Дітко воліє залишатися в тіні своїх героїв і по цей день.

ОСКАРОНОСНИЙ СТІВЕН СПІЛБЕРГ
 Якось батько подарував Стівену Спілбергу  кінокамеру. Хлопчик почав знімати короткоме-
тражні фільми, йому навіть прізвисько дали «людина-кінокамера». Свій перший фільм Стівен Спілберг 
зняв у дванадцять років. Стрічка була про війну і називалися «Втеча в нікуди», акторами виступила вся 
родина.
 Відомий режисер не приховує, що його батьки родом з України. Іноді він згадує про бать-
ківщину предків у своїх роботах. Так, у фільмі «Війна світів» напад прибульців починається з аномалій в 
Україні.
 Стівен Спілберг знімає фільми переважно із фантастичним сюжетом. За його участю було 
створено більше 100 картин: «Щелепи», «Парк Юрського періоду», «Капітан Гак», «Злови мене, якщо змо-
жеш» та інші. Кінофільми про страшні трагедії ХХ століття: Голокост   («Список Шиндлера») та Другу 
Світову війну («Врятувати рядового Райяна») - стали оскароносними.
 У 1999 році Стівена Спілберга визнано найкращим режисером ХХ століття, а в 2001  відомий 
режисер отримав звання Лицаря-Командора від королеви Єлизавети: “За  безцінний внесок у розвиток 
британської кінопромисловості».  
 Фільми Спілберга стають світовими хітами. Кінокритики зазначають, що завдяки його робо-
там глядач повернувся у кінотеатри.

МИЛА МІЛА З УКРАЇНИ
 Акторка Міла Куніс грає переважно у романтичних  комедіях, зазначаючи, що це не менш 
тяжка робота, ніж  виконувати драматичні ролі. Родом вона із Чернівців. Коли дівчинці було вісім років, 
разом із батьками емігувала в США. Причиною рішення  сім’ї залишити Україну був розпад Радянського 
Союзу, життєві труднощі. Про Україну спогадів у Міли збереглося небагато.  Наступного ж дня після 
переїзду дівчинку віддали в школу, хоча  вона зовсім не знала мови. Як зізналася потім Куніс, це був для 
неї справжній шок. Оволодіти англійською Мілі допомогли телевізійні шоу. А от що дійсно їй вдавалося 
добре, так це акторська гра. Вже у дев’ять років дівчинку зараховують до школи акторської майстерності 
в  Беверлі-Хіллз, вона починає зніматися в кіно та рекламі.  Справжнім успіхом стали фільми, у яких вона 
грала, починаючи з 2008 року: «В прольоті», «Книга Ілая», «Чорний лебідь», «Секс по дружбі», «Третій за-
йвий». Зараз Міла Куніс активно знімається в кіно та працює у модельному бізнесі: вона стала обличчям 
Christian Dior.
 У планах зірки ще багато гарних ролей та цікавих проектів, наприклад, виступити в ролі про-
дюсера. Цілий ряд популярних чоловічих журналів визнали Мілу Куніс однією з найпривабливіших жінок 
світу.

ЩО ПОВ’ЯЗУЄ СПАЙДЕРМЕНА  
З УКРАЇНОЮ?
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ЦІКАВО ЗНАТИ
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A  FAMILY DAYCARE

Sunshine / Сонечко

Оксана (416) 735-0977
(English, Ukrainian, Russian)
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Маленькій Яринці треба рано-рано вставати, до дитячого садка йти.
А не хочеться, ой, як не хочеться!
Увечері й питає Яринка дідуся:
— І чого це я рано ніяк не прокинуся?
— Це подушка в тебе ледача, — каже дідусь. — Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, ви-
неси на свіже повітря і добряче вибий — вона й не буде ледача...
Другого дня, рано-пораненьку, знов не хочеться вставати Яринці.
Але ж треба подушку провчити: лінощі з неї вибити!
Схопилась Яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір’я, поклала на лавку — та 
кулачками її, кулачками. Вернулась до хати, поклала подушку на ліжко — й умиватися.
Кішка на дереві нявчить. За вікном вітерець гуде. І дідусь у вуса усміхається.

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ

CТ РiНka
О

Ледача ПОДУШКА

Дитяча
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aЯ порою дощовою –
Наче дах над головою.
При собі мене тримають,
А як дощ  пройде – скла-
дають.

Без насіння виростає
I міцне коріння має.
Ним їмо і хліб, і суп.
Що це буде, дітки?

I корови, і куниці,
Навіть у дворі кота
Не зустрінеш без _ _ _ _.

ЗАГАДКИ

(Парасолька)

(Зуб)

(Хвоста)

(Хліб)

Вечірня Казка

НА РАДІО

ЩОВЕЧОРА О 8 ГОДИНІ

СКОРОМОВКА
Жовтий жук купив 

жилет,
Джемпер, джинси та 

жакет.

Був зерном він у землі,
Став із сіллю на столі.
Їсти з ним  сідаємо,
I гостей стрічаємо.

razommedia.ca
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Платон ВОРОНЬКО

МИРИЛКА

Битися - не билися,

Трохи посварилися,

Потім посміялися,

Друзями зосталися.

ОБЛІТАВ ЖУРАВЕЛЬ...

Облітав журавель

Сто морів, сто земель,

Облітав, обходив,

Крила, ноги натрудив.

Ми спитали журавля:

- Де найкращая земля?

Журавель відповідає:

- Краще рідної немає!
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КАЛЕЙДОСКОП ПОДIЙ СЕРПЕНЬ

ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ

В ТОРОНТО ТА ЗА ЙОГО МЕЖАМИ

БІБЛІОТЕКА ТОРОНТО ПРОПОНУЄ

БЕЗКОШТОВНІ СЕМІНАРИ ВІД ТОRONTO ENTERPRISE

17 серпня
Щорічний День України, круїз
3rd Annual Ukrainian Day 
on the Bay, Hamilton
круїз 1:00 - 2:30
905 335 6534

22-25 серпня
The Scotiabank 
BuskerFest 
Інтернаціональний фести-
валь вуличних акторів
http://goo.gl/tFTUa

22 серпня
Підняття прапора з нагоди 
22-ої річниці Незалежності 
України
Queen’s Park, Toronto
416-323-4772

24 ceрпня
Святкування 
Дня незалежності 
України
Centennial Park
http://goo.gl/mpHCk

Серпень 
Shakespeare in 
High Park
П’єси Шекспіра під 
відкритим небом
http://goo.gl/Pc9gC

3-11 серпня
Rogers Cup 
Професійний тенісний 
турнір 
http://goo.gl/WgFX9

10 серпня
Mississauga Italfest
Італійський фестиваль
http://www.tcoh.ca/
category/events/

10-11 серпня
Roundhouse Craft Beer 
Festival
Фестиваль пива
http://www.craftbeerfest.ca

16 серпня - 2 вересня
Canadian National 
Exhibition(CNE)
Національна виставка 
Канади
http://theex.com/index.php

3, 10, 17, 24, 31 серпня
TOEFL & IELTS
Допомога у підготовці 
до екзаменів
Thorncliffe Library
http://goo.gl/WS4I5k

6, 13, 20, 27 серпня
Employment Cafe
Кафе з працевлаштування
Centennial Library
http://goo.gl/p7BCRr

7, 14, 21, 28 серпня, 4, 11 вересня
Business Communication Circle
Коло бізнес спілкування
Bridlewood
http://goo.gl/oUhfze

13 серпня
Small Business Network
Дізнайся більше про малий 
бізнес
Toronto Reference Library
http://goo.gl/KQju4C

16 серпня
Frauds and Scams Targeting 
Seniors
Що потрібно знати пенсіонерам 
про шахрайство в Інтернеті
Aibion Library
http://goo.gl/F9T4o2

20 серпня
Canadian Red Cross 
Babysitting Course
Курс няні від Червоного 
хреста
North York Central 
Library
http://goo.gl/s1bkaF

21 серпня
Access the 80-90% of 
Hidden Jobs! 
Доступ до прихованих 
робочих позицій
Albert Campbell Library
http://goo.gl/IspcSa

28 серпня
Government Services and 
Financial Support for Cana-
dian Business
Державні служби та фінан-
сова підтримка канадського 
бізнесу
Agincourt Library
http://goo.gl/wiuRTu

15 серпня
Managing your cash flow 
Управління оборотними коштами
North York Civic Centre 
http://goo.gl/68yVm8

20 серпня
Intellectual property 
Інтелектуальна власність
Enterprise Тoronto 
http://goo.gl/jb441s






