
          

Генеалогічний проект Альберта-Україна розпочинає другий рік кампанії “We Know 
Who You Are / Ми Про Вас знаємо“ 

Едмонтон ... Генеалогічний проект Альберта-Україна розпочинає другий рік кампанії “We 
Know Who You Are / Ми Про Вас знаємо“, і вже підготовлені нові номінаційні форми для 
Програми визнання сторіччя іміґрації поселення піонерів. Нові форми, на відміну від 
попередніх, можна заповнювати на комп’ютері, друкувати, а далі надсилати факсом або 
поштою. 

Новий девіз “We Know Who You Are / Ми Про Вас знаємо“ був запропонований Радомиром 
Білашем, менеджером Генеалогічного проекту Альберта-Україна, під час святкування 
Українського дня 8 серпня 2010 року. Цей девіз втілює основну мету проекту – допомогти 
нащадкам перших піонерів віддати шану предкам через їхню участь у Програмі визнання 
сторіччя  іміґрації піонерів.  

«Ми приємно вражені значним успіхом програми в громаді, адже кількість імен, які будуть 
викарбувані на пам’ятнику, подвоїлася порівняно з попереднім роком, – зазначив Радомир 
Білаш. – Залишилося не так багато часу для того, щоб вшанувати наших першопроходців, 
тому ми сподіваємося  на ще більший відгук на наші зусилля у наступні роки».   

Програма вшановує всі родини, як українські, так і не українські, які поселилися в східно-
центральній Альберті до Першої світової війни. Той, хто номінує своїх предків на 
програму, отримає грамоту-визнання під час Українського дня 12 серпня 2012 року. Вже 
наступного року імена цих предків будуть викарбувані на Пам’ятнику сторіччя в Селі 
спадщини української культури.  

У рамках кампанії “We Know Who You Are / Ми Про Вас знаємо” в громадах Альберти 
проходитимуть семінари, під час яких учасникам надаватиметься допомога і поради щодо 
заповнення номінаційних форм. Подавачів також буде скеровано до архівних ресурсів, які 
допоможуть у дослідженні їхніх родоводів. Працівники проекту представлять допоміжні 
засоби, зокрема різноманітні покажчики, що полегшать цей процес.   

Для участі в цій програмі не вимагається, щоб подавачі мешкали на фармах своїх предків 
у наш час.  Кандидатами можуть бути родини або сусіди предків піонерів, якщо вони 
можуть надати інформацію, яка підтверджує рік поселення в східно-центральній Альберті.  

Для отримання подальшої інформації можна звернутися до бюра Генеалогічного проекту 
Альберта-Україна за телефоном (780) 431-2324, електронною адресою AB-
Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca або поштовою адресою: 

Alberta-Ukraine Genealogical Project   
3rd Floor, Old St. Stephen’s College   
8820-112 Street        
Edmonton, AB T6G 2P8  
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