
Історичний потяг українських піонерів закінчується там, де все почалося 

 

Цими вихідними унікальний проект, що розпочався з ініціативи посольства України в Канаді 

декілька тижнів тому, дістанеться кінцевого пункту свого маршруту в eдмонтонській окрузі.  

«Історичний потяг українських переселенців» намагається повторити маршрут українських 

іміґрантів, які приїзджали до Канади впродовж останніх 120 років. Саме тому, його пасажири, 

серед яких є і канадці, і українці, з захопленням вирушили у подорож з Галіфаксу на захід через 

всю Канаду. Остання зупинка потягу буде в Едмонтоні, визнаючи той факт, що формально процес 

поселення українців у Канаді розпочався в цій частини країни. Всі події і заходи під час цієї 

останньої зупинки відбуватимуться в п’ятницю та суботу, 8-9 липня.  

 

П’ятниця. 7-ома година ранку, залізнична станція «ВІА Рейл» в Едмонтоні. Потяг №1. 
Ласкаво запрошуємо всіх зустріти «історичний потяг» і привітати його пасажирів із закінченням 

їхньої подорожі. Зустрінемо їх квітами, піснями та привітаннями, аби показати їм традіційну 

едмонтонську гостинність!  

 

П’ятниця. Друга половина дня: від 11:30 до 3:30. Площа перед будинком легіслятури 

Альберти, біля пам’ятника  «100-річчя українського поселення в Канаді». Збирання до 

«символичної скрині»  пям’ятних речей пов’язаних з українською імміґрацією до Канади є 

складовою частиною проекту «історичного потягу українських переселенців» (для отримання 

додаткової інформації перейдіть за посиланням http://www.ucc.ca/2011/06/20/train-of-ukrainian-

pioneers-project-gathers-ukrainian-canadian-immigration-history-press-release/ ). В Едмонтоні всі 

бажаючи можуть приносити свої пожертви до пам’ятника в п’ятницю, починаючи об 11:30.  

Музичний супровід заходу буде забеспечувати ведучі української проґрами на радіостанціі «World 

FM».  

 

П’ятниця. Друга половина у 3:30. Площа перед будинком легіслятури Альберти, біля 

пам’ятника  «100-річчя українського поселення в Канаді». Беручи до уваги, що далеко не всі 

будуть у змозі відвідати ранкову зустріч «історичного потягу» на станції «VIA Rail», ми плануємо 

влаштувати другу «церемонію прибуття» на площі перед будинком леґіслятури Альберти, біля 

пам`ятника «100-річчя українського поселення в Канаді». Як і вранці, відбудеться офіційна 

церемонія зустрічи потягу і делегації, що прибуває на ньому (близько 30 осіб з Канади і України 

супроводжували Посла України в Канаді Ігора Осташа під час його подорожі по країні), подання 

привітань тощо. Передбачається, що перед аудіторією можуть вистипити вживу співачка Марія 

Бурмака http://burmaka.com/ та бандурист Ярослав Дзусь.  

 

Субота. Друга половина дня: від 2-ої до 4:45-ої години. Село спадщини української культури. 

«Кінець колії» – таку назву має церемонія закриття проекту «історичного потяга», що 

відбуватиметься на території музею «Село спадщини української культури» в суботу, 9-го липня. 

Короткі промови та привітання під час церемонії стануть формальним закінченням проекту. Решта 

дня буде присвяченно відзначенню 120-річчя української музики в Канаді. Місцеві артисти, 

представляючи різні періоди та джерела української імміграції  (20-ті роки, післявоєнна доба, 60-ті 

роки; українці з Польщі, Боснії, сучасної України) виступатимуть разом із артистами з України. Це 

буде останній візит пана Посла до Едмонтону, адже Ігора Осташа було нещодавно відкликано. 

Отже ця подія буде останньою нагодою запізнати його та інших членів української делегації.   

 
Для отримання додаткової інформації щодо проекту «Історичний потяг українських поселенців» і пов`язаних з 
ним подій в Едмонтоні та околицях, просимо звертатися до координатора програми в Альберті, Радомира 
Білаша. Тел. 780 862-3469 або електронною поштою за адресою rbilash@yahoo.com  
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