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Проект генеалогічних досліджень Альберта-Україна приєднується до акції 
організованої Посольством України в Канаді Потяг Українців-Першопрохідців 

Проект генеалогічних досліджень Альберта-Україна приєднався до акції організованої Посольством 
України в Канаді – Потяг Українців-Першопрохідців. 
 
Ідея історичного Потягу Українців-Першопрохідців було започаткована Посольством України в 
Канаді з ціллю проїхати тим самим шляхом, яким слідували українські перші поселенці наприкінці 
19-го, початку 20-го століть. Цей проект розпочнеться в Галіфаксі і далі пройде такими містами 
Канади: Монреаль, Оттава, Торонто, Вінніпеґ, Саскатун. Згідно плану пасажири Потягу 
зупинятимуться на 1-3 дні в кожному з цих міст й братимуть участь в культурних подіях 
організованих місцевими українськими громадами. Закінчиться проект в м. Едмонтон. 
 
Проект має на меті три основні цілі: культурно об'єднати українські громади різних міст Канади; 
привернути увагу медіа-засобів та увагу громадськості для того, щоб донести до широкого загалу, як 
саме українська громада допомогла в створенні загального добробуту Канади; відзначити 120-у 
річницю українського поселення в Канаді. 
 
Для сприяння досягненню цих цілей й відзначення події в проекті передбачена участь наступних 
учасників: 

− Посольство України в Канаді; 
− федеральні та провінційні політичні діячі; 
− лідери українських громад в Канаді; 
− канадські та українські медіа-засоби; 
− українські та канадські актори, митці, музиканти; 
− Проект генеалогічних досліджень Альберта-Україна. 
 

Заключні заходи щодо акції Потяг Українців-Першопрохідців пройдуть в Едмонтоні, Альберта на 
території Села спадщини української культури, 9-го липня 2011 р. Головним спонсором акції в 
Альберті виступив готель та конференц-центр Chateau Louis разом із Проектом генеалогічних 
досліджень Альберта-Ураїна, Село спадщини української культури, Товариство Приятелів 
Урвїнського Села, World FM та ін. 
 

Генеральним спонсором проекту виступила VIA Rail. Інші загальні 
спонсори проекту включають Borden Ladner, Gervais, Canada Inns та 
ін.  
 
За подальшою інформацією, звертайтеся до: 
 

Радомир Білаш 
Координатор акції в Альберті  
Тел.  (780) 862-3469 
І-мейл:  rbilash@yahoo.com  
Facebook: Canadian Train of Ukrainian Pioneers 
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