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Дорога українська громадо Канади!
Мені надзвичайно приємно вітати Вас із знаменною датою - 20-ю річницею незалежності
України!
Ця визначна подія навічно увійшла золотою сторінкою в нашу історію, започаткувала нову
епоху в житті Українського народу, законодавчо закріпила його вікові, демократичні прагнення
до національного відродження. При цьому ми не втомлюємося дякувати усім українцям Канади,
які, проживаючи за тисячі кілометрів від історичної батьківщини, поклали довгі роки невтомної
праці заради здійснення споконвічної цієї мрії.
Надзвичайно символічно, що цього року ми святкуємо також 120-у річницю поселення
українців в Канаді. Прибувши до невідомої землі за океаном, українські поселенці доклали
неймовірних зусиль, щоб допомогти перетворити цю нову країну в квітучу землю та в одну з
найпотужніших держав світу. Всіх їх надихала одна мрія, яка давала сил та натхнення для
праці, - мрія про свободу для свого народу, яка справдилася лише за сто років.
Мені особливо приємно відзначати, що цього року Законодавча Асамблея провінції Онтаріо
прийняла Закон про День української спадщини, який тепер святкуватиметься 7 вересня
кожного року. Крім того, цього року відбулася низка інших подій, що носять знаменне значення
в житті українців в Канаді, - відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку в Оттаві, а також
реалізація проекту «Історичний Потяг українських піонерів», учасники яку здійснили
символічну подорож слідами перших українських іммігрантів в Канаді, перетнувши країну від
Галіфаксу до Едмонтону.
Попереду усіх нас чекає багато спільних справ та цікавих подій, серед яких найбільшою стане
святкування Українського дня в Парламенті Канади у жовтні цього року, що відбудеться
вперше на такому високому рівні та дозволить відзначити величезний внесок, які зробили
українці у розвиток та розбудову канадської держави, а також у збереження та примноження
надбань Українського народу у світі.
У серпні цього року я закінчую свою місію на посаді Посла України в Канаді. Майже п’ять
років, які я був представником України в цій країні, дали мені неоціненний досвід роботи, який
я в подальшому використовуватиму на благо Української держави. І з великим задоволення я
завжди буду згадувати наші зустрічі та спільну працю разом з канадськими українцями. Хочу
щиро подякувати Вам за співпрацю, за емоційні зустрічі і спілкування, за Ваше переживання за
долю України.
В цей світлий день від щирого серця зичу всій українській громаді Канади міцного здоров’я,
щастя, добра, злагоди та успіхів і плідної праці на благо свого народу. Зі святом Вас!
З повагою, щиро,
Посол України в Канаді

Ігор Осташ

