
 
XXV КРАЙОВИЙ З'ЇЗД ЛІҐИ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ТА XIX КРАЙОВИЙ З'ЇЗД ЛІҐИ 
УКРАЇНОК КАНАДИ 
  
  
          (ГУ) . - Упродовж 28-30 квітня 2011 року в Українському Культурному 
Центрі-Торонто відбулися ХХV Крайовий З'їзд Ліґи Українців Канади та ХIХ З'їзд 
Ліґи Українок Канади. На обидва Крайові З'їзди прибули делеґати із Альберти, 
Манітоби, Онтаріо та Квебеку, а також гості з Канади, США та України.  
          У четвер, 28 квітня відбулася реєстрація делеґатів та гостей З'їздів і 
товариська зустріч. 
          Надзвичайно насиченим важливими заходами та подіями був наступний 
день – 29 квітня, п'ятниця. 
          Розпочався другий день З'їздів спільною пленарною сесією, на якій, по 
молитві, голова Ліґи Українців Канади д-р Олег Романишин та голова Ліґи 
Українок Канади Христина Бідяк привітали учасників та гостей З'їздів.  
          Із програмовою доповіддю «Незмінна ідея, незмінна мета» виступив 
Аскольд Лозинський – голова СКУДО. 
          Після цього розпочались окремі сесії Ліґи Українців і Ліґи Українок Канади. 
Було обрано президії З'їздів, прийнято порядок нарад, вибрано номінаційно-
верифікаційні, резолюційні та фінансові комісії. Склад президії КЗ ЛУ-окК: голова 
— Мирослава Підгірна (Вінніпеґ), секретарі — Лариса Швед (Торонто), 
Ангелина Підзамецька (Ст. Кетеринс). Склад президії КЗ ЛУК: голова — Борис 
Михайлець (Торонто), секретар — Богдан Попович (Торонто), члени — 
Ігор Брода (Едмонтон), Борис Потапенко ( Торонто). 
          Делеґати та гості З'їздів заслухали звіти керівних органів та відділів Ліґи 
Українців та Ліґи Українок Канади і обговорили їх під час дискусії. 
          Важливою точкою З'їздів було представлення виставки «Народна Війна», 
створеної Київським всеукраїнським товариством «Меморіал». За допомогою 
інтернет-зв'язку з великих екранів у прямому етері до присутніх звернувся 
голова «Меморіалу» Роман Круцик. 
          Саму виставку було розміщено у великій залі Українського Культурного 
Центру. Про відкриття виставки широко інформувалося в українсько-канадських 
засобах масової інформації, тож усі бажаючі могли ознайомитися із унікальними 
матеріялами, які висвітлюють боротьбу українського народу 1917-1932 рр. проти 
большевицько-московських окупантів на східніх землях України. Сенсаційні 
матеріяли виставки демонструвалися за межами України вперше. Тема ця довго 
замовчувалася в Україні і поза її межами і завдяки самовідданій праці 
українських істориків, Київського всеукраїнського товариства «Меморіал» і за 
сприянням ЛУК і ЛУ-окК ці героїчні і водночас трагічні сторінки історії не 
загубилися і не стерлися з народньої пам'яті. 
           
          У рамках З'їздів успішно відбулися круглі столи, до яких крім делеґатів і 
гостей приєдналося чимало представників української громади.  
          Під час першого круглого столу обговорювали питання спадщини ЛУК і 
ЛУ-окК у Канаді та співпрацю з КУК.  
          Андрій Макух (ІЕУ) розповів про заходи, запляновані до вшанування 120-
ліття поселення українців у Канаді. 
          Христина Бідяк (ЛУ-окК) ознайомила присутніх із проєктом Ліґи Українок 
Канади «Pier 21» та просуванням справи створення виставки про повоєнну 
(третю) хвилю еміґрації з України, а також розповіла про заходи, які здійснює 
ЛУ-окК для успішного втілення додатку до музею еміґрації у Галіфаксі. 



          Олександра Хичій (КУК) зупинилася у своїй доповіді на ситуації із 
лобіюванням постійно діючої експозиції, присвяченої Голодоморові-Геноцидові 
українського народу при Канадському Музеї для Людських Прав у Вінніпеґу. На 
превеликий жаль, керівництво музею відмовляється розміщувати інформацію про 
Голодомор на постійній основі, не дивлячись на те, що Музей існує за рахунок 
платників податків, велику та активну частину яких складають канадці 
українського походження. 
          Анна Кісіль (МГО Четверта Хвиля) схарактеризувала особливості т. зв. 
четвертої хвилі еміґрації з України і розповіла про діяльність громадської 
організації, головою якої вона є.  
          Ведучим цього круглого столу був Борис Михайлець, який успішно 
здійснював модерування дискусії. 
          Намір тісної та активної співпраці національних громад, які у Канаді 
репрезентують постсовєтські держави, засвідчив круглий стіл Tribute to Liberty 
Monument Project (пам’ятник жертвам тоталітарного комунізму в Оттаві) і Black 
Ribbon Day (День Чорної Стрічки). Доповідачі — Петро Кардаш (ЛУК) та Аліде 
Форстманіс ( КПЖТК).  
          Тут було продискутовано ідею спільного ініціятивного комітету східньо- та 
центрально-европейських громад Канади для спорудження в Оттаві пам'ятника 
жертвам комунізму. Учасники цього круглого столу підтримали ідею співпраці 
вище названих громад у відстоюванні демократичних цінностей на території 
постсовєтських та посткомуністичних держав та недопущенні відродження там 
неокомунізму.  
          Наступний круглий стіл зачепив складну тему: «Акції Конференції 
Українських Державницьких Організацій Канади (КУДОК) на захист національних 
і людських прав України та українців і співпраця з КУК». 
          Ведучий Ігор Брода (ЛУК) запросив до слова почергово Павла Ґрода 
(КУК), Олега Романишина (ЛУК) та Лесю Шимко (Лу-окК). 
Тут поміж іншим також гаряче обговорювали візиту прем'єр-міністра Канади 
Стівена Гарпера до України, її підготування і перебіг, а також палкі дискусії і 
навіть суперечки в українській громаді з цього приводу. 
          Широке зацікавлення в української громади викликала тема третього 
круглого столу: «Наступ Росії і ситуація в Україні після приходу до влади 
команди Віктора Януковича». І ведучий Ігор Козак (ЛУК), і доповідачі – 
Володимир В'ятрович (ЦДВР), Аскольд Лозинський (СКУДО), Юрій Шимко (ЛУК, 
кол. канадський парляментарій) – не лише знані та авторитетні експерти з 
окресленої теми, а й відомі державні і громадські діячі, які відстоюють українські 
інтереси на високому міжнародньому рівні.  
          Було обговорено і продискутовано втручання Росії у внутрішньоукраїнські 
справи, намагання режиму Януковича переписати історію, знівелювати освіту та 
підмінити національно-демократичні пріоритети українського суспільства комуно-
совєтським ерзацом.  
          Велику увагу усі доповідачі приділили щораз більшим труднощам, з якими 
зустрічаються українці, що мешкають в Російській Федерації, розповіли, як 
системно і пляновано нищить путінсько-мєдвєдєвський режим найбільшу у світі 
українську діяспору.  
          Висліди усіх круглих столів відображено у резолюціях З'їздів.  
          Довгий і насичений подіями день 29 квітня завершився вечіркою 
Українського Студентського Клюбу при Університеті Торонто, яка 
супроводжувалася виступом гурту «Худі, а Mоцні». 
          Наступний день, субота, 30 квітня розпочався круглим столом «Членство і 
співпраця в системі КУДОК: ЛУК, ЛУ-окК, СУМ і Товариство кол. вояків УПА». 



          Було обговорено співпрацю між організаціями КУДОК: між крайовими 
управами і відділами; питання про добір нових членів для ЛУК і ЛУ-окК: 
студентські і молодіжні організації, середнє покоління, четверта хвиля. 
Дискутувалася також роля ЛУК і ЛУ-окК у підборі молодих родин з малими дітьми 
до СУМ.  
          Цікавою була розмова про засоби зв’язку між відділами та з Крайовими 
Управами: веб-сайти, обіжники, е-пошта, твитер, ЮТюб, ФейсБук, телефон, 
факс, конференції, семінари, поїздки по відділах, окружні наради, теле- і відео-
конференції і семінари. 
          Доповідачами тут виступили Оляна Ґрод (СУМ), Іванка Шевчук (ЛУ-окК), 
Мирослава Підгірна (ЛУК/СУМ), Андрій Семанюк (ЛУК/СУМ), Орест Стеців (ЛУК). 
Ведучим програмою цього круглого столу був Зенон Чиж (ЛУК/СУМ). 
          Під час окремих сесій ЛУК і Лу-окК було заслухано звіти номінаційно-
верифікаційних комісій, уділено абсолюторії уступаючим управам та обрано 
Управи, Контрольні комісії і Товариські суди на 2011-2013 рр. 
          Після заслуховування звітів Резолюційної та Фінансової комісій, 
обговорення на чергову каденцію бюджету та резолюцій, покликання 
міжорганізаційної Статутової комісії ЛУК і ЛУ-окК на чергову каденцію зі 
словом виступили новообрані голови Ліґи Українців Канади мґр Орест Стеців та 
Ліґи Українок Канади Адріяна Буйняк-Виллсон. 
          Новообраним провідникам організацій вручили квіти від делеґатів та 
гостей З'їздів і заспівали «Многая Літа». Також присутні щиро подякували 
уступаючим головам ЛУК – д-р Олегові Романишинові та ЛУ-окК Христині Бідяк 
за їхню багаторічну плідну працю і побажали дальших успіхів.  
          На завершення Зїздів усі делеґати зробили спільну фотографію на пам'ять. 
          А вже увечері того ж суботнього дня, 30 квітня, делеґати З’їздів зійшлися 
на Святковий Бенкет, присвячений проєктові Ліґи Українок Канади «Pier 21». 
  
Оксана Сидорчук-Соколик 
(делеґатка З’їзду від Лу-окК)  
  
  
  
  
 


