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Звернення Президента України до 
Українського народу з нагоди 

річниці проголошення Декларації 
про державний суверенітет України 

 

 Дорогі співвітчизники! 
  

 Цього року ми відзначатимемо 20-річчя 
прийняття Акта проголошення незалежності 
України. Передвісником цього найважливішого в 
нашій новітній історії документа стала 
Декларація про державний суверенітет України. 
 

СТОРІНКА   09 
 

 

Святкування 120 літ Української 
Іміграції у Бразилі і в Україні 

 

 День 17 серпня починається історична 
подорож святкувань 120 ліття  Української 
Іміграції до Бразилії. Ці святочні відвідини 
України є зорганізовані УБЦР, з допомогою Уряду 
України. 

СТОРІНКА   10 
 

 

Аграрне міністерство прогнозує 
рекордний урожай 

 

 Міністерство аграрної політики і 
продовольства підвищило прогноз урожаю зерна 
на 8,5%, або 4 мільйони тонн до 51 мільйона 
тонн.  

СТОРІНКА   10 
 

 

Синод Єпископів УГКЦ у Латинській 
Америці працюватиме над питанням 

розвитку Церкви на наступне 
десятиліття 

 

 Відповідно до рішення Синоду єпископів 
УГКЦ, цього року, у вересні, Патріарший Собор, 
а відтак і чергова сесія Синоду відбудеться в 
Латинській Америці в місті Прудентополі та 
Куритибі (Бразилія). 

СТОРІНКА   03 
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Календар – Calendário 

08  Серпень  - agosto 

 

Святий Мирон, єпископа Критського 
 

Святий Мирон за 
професією 
землероб, 

народився і жив 
на острові Криті і 
за своє праведне 
життя був 

прославлений 
даром 

чудотворства. 
Тяжко працюючи 
на землі, він із 
сім‘єю споживав 
лише вкрай 
необхідне, а 

надлишок 
урожаю, яким благословив його Господь, 
роздавав бідним. Про його безкорисливість 
свідчить такий життєвий випадок. Одного разу 
він застав у своїй клуні злодіїв, які, наповнивши 
мішки краденим житом, не могли усе винести. 
Святий заспокоїв їх і допоміг їм підняти мішки, 
навернувши на чесний шлях здивованих таким 
вчинком непрошених гостей. 
 За своє благочестя і добродійства святий 
здобув велику любов та повагу і невдовзі був 
вибраний у пресвітери, а з часом удостоєний 
вищого ступеня священства — єпископства. 
Святий Мирон займав єпископську кафедру в 
часи правління і гонінь Декія. Займаючись 
благодійницькою та просвітницькою діяльністю, 
дожив до глибокої старості і помер 100-літнім. 
Життя святого є для нас прикладом 
християнського ставлення до земних благ. 

 São Myron, bispo de Creta 

 Myron nasceu no ano 250, na localidade de 
Raucia na ilha Creta, a maior da Grécia, onde 
passou toda sua vida. Ele e a família trabalhavam 
na agricultura e costumava distribuir aos pobres, 
parte da colheita, que afirmava que era abençoada 
pelo Senhor.  
 Pela sua piedade e bondade santa ganhou 
grande amor e respeito e logo foi eleito pelos 
anciãos, e mais tarde agraciado com o mais alto 
nível de sacerdócio - Bispo. Myron ocupou a 
cadeira episcopal num período de perseguição aos 
cristãos pelos Imperadores Romanos. Envolvido 
em atividades beneficentes e educacionais, viveu 
próximo dos 100 anos de idade. 
 Seu altruísmo mostra um caso que ficou 
registrado na história; certa vez ele encontrou em 
seu celeiro ladrões que enchiam sacos de centeio, 
não podendo fazer tudo, Myron acalmou os ladrões 
e os ajudou a levar os sacos de centeio.  

Festa de São Valdomiro Magno em 
Papanduva 

 

 A Comunidade Ortodoxa Ucraniana de 
Papanduva, estado de Santa Catarina, realizou a 
grande festa de seu padroeiro, São Valdomiro 
Magno, nos dias 16 e 17 de julho.  
 Na programação do sábado, dia 16, Ofício de 
Vésperas presidido pelo Arcebispo Dom Jeremias 
Ferens, deu inicio às festividades.  
 No domingo, às 10 horas, S. E. Dom 
Jeremias presidiu a Divina Liturgia Pontifical, 
auxiliado pelo clero eparquial presente. Após a 
Divina Liturgia houve um grande almoço de 
confraternização, seguindo com os festejos 
populares durante toda a tarde de domingo. 

         Os recursos angariados com a promoção de 
mais esta festa serão aplicados na continuidade da 
obra de reconstrução do histórico templo ortodoxo 
ucraniano dedicado a São Valdomiro, o Grande na 
cidade de Papanduva. 
 A imagem mostra o avançado estágio desta 
importante obra, iniciativa de S. E. Revma. Dom 
Jeremias Ferens, Arcebispo da Igreja Ortodoxa 
Ucraniana na América do Sul, com o apoio da 
comunidade local. 

“ecclesia”, julho de 2011 
 

 

У Римі проходить ХІІ Загальна 
Капітула Згромадження сестер 

Служебниць Непорочної Діви Марії 
 

 3 липня у Римі в колегії Святої Покрови 
розпочалася ХІІ Загальна Капітула 
Згромадження сестер Служебниць Непорочної 
Діви Марії на тему: «Новий погляд на Харизму 
Засновників у світлі Божого Слова». 
 Святу Літургію, з нагоди Відкриття 
Капітули, відслужив Високопреосвященний 
Владика Микола Етеровіч, секретар Синоду 
Єпископів Католицької Церкви. У привітальному 
слові до учасниць Капітули, Владика закликав 
сестер до радикального свідчення Божого Слова 
у щоденному житті, щоб вповні бути 

 

  

 

  

  

 

  

http://ecclesia.com.br/news/2011/?author=1
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Богопосвяченими особами, які іншим вказують 
шлях до Бога. 

  Завданням Капітули є: вибір Головної 
Настоятельки та Дорадниць, перегляд 
Конституцій: прийняття доповнень та 
пропозицій, прийняття Формаційного Документу 
та інші справи Згромадження. В Капітулі 
братимуть участь Сестри Служебниці з Канади 
та США, Аргентини і Бразилії, України й Польщі, 
Словаччини, Сербії і Чорногорії. Cорок дев‗ять 
Сестер - делегаток прибули з дев‗яти країн,у 
яких служать для Церкви і народу, згідно з 
харизмою Засновників .  
      Засідання Капітули триватимуть до 24 липня.  

Сестри Служебниці 
 

 

Владика Діонісій відвідав 
Барселону із пастирським візитом 

 

  Апостольський 
візитатор для 
українців у 
Іспанії Владика 

Діонісій 
(Ляхович) 

протягом свого 
перебування 25 
-27 червня в 

Барселоні 
відвідав українську парафії святої Моніки. У 
суботу, 25 червня, він молився у храмі Вечірню 
разом з о. Гектором Зіммером , о. Йосифом 
Казановою, дияконом Романом Шимоном та 
парафіянами. 
 У неділю, перед Архирейською Літургією, 
Владику зустріли та привітали організації, які дію 
при українській парафії: Українська школа 
«Мрія», Українська суботня школа, Асоціація 
українців «Червона калина», Асоціація українців 
«Слов‘янський дім», хор парафії Святої Моніки 
та представники «Карітасу». 
 У своєму слові до вірних архиєрей 
наголосив на єдності та любові між 
християнами. 
 Після Літургії апостольський візитатор 
уділив своє благословення всім вірним, 

  

 

  

  

 

  

особливо випускникам Української суботньої 
школи, котрі були на Богослужінні. 
 Владика Діонісій також розділив свято 
випускного вечора з учнями, які закінчили 
Українську суботню школу. Від початку існування 
школи українська парафія завжди опікувалася 
нею та надавала їй приміщення. Директор 
школи п. Володимир Петрущак та учні 
подарували гостю альбом із фотографіями учнів 
школи. 
 Відтак Апостольський візитатор мав 
аудієнцію з Архиєпископом Барселони 
кардиналом Луізом Мартінесом Сістаком. 
Владика Діонісій пердав кардиналові програму 
візиту Архиєпископа Барселони в Україну 15 – 
19 липня 2011 року та обговорив труднощі, які 
трапляються у душпастирстві українців у 
Барселоні. 

 “ugcc.org”, 03.07.2011  
 

 

Синод Єпископів УГКЦ у Латинській 
Америці працюватиме над питанням 

розвитку Церкви на наступне 
десятиліття 

 

 Відповідно до рішення Синоду єпископів 
УГКЦ, цього року, у вересні, Патріарший Собор, 
а відтак і чергова сесія Синоду відбудеться в 
Латинській Америці в місті Прудентополі та 
Куритибі (Бразилія). 
 Як повідомляється у Посланні Синоду 
єпископів УГКЦ до духовенства і мирян УГКЦ в 
Латинській Америці, що опубліковане на 
офіційному сайті УГКЦ, «Патріарший Собор, як 
загальноцерковне зібрання єпископів, 
священиків, богопосвячених осіб та мирян, в 
центрі своєї уваги поставить особливе 
покликання до служіння у Христовій Церкві: 
покликання до богопосвяченого життя». А також 
у посланні зазначено, що темою обговорення 
синодальних отців буде бачення розвитку 
Церкви на наступне десятиліття. 
          «Ця подія», – як зазначено у Посланні, – 
«дасть також можливість представникам усіх 
наших єпархій та екзархатів краще пізнати й 
відкрити для себе нашу Церкву в Бразилії, 
Аргентині та Парагваї, скріпитися у вірі та 
єдності з нашими братами та сестрами з України 
та поселень». 
 Те, що Патріарший Собор 
відбуватиметься саме в Бразилії, Синод 
єпископів УГКЦ в офіційному зверненні пояснює 
так: «ми хочемо скласти щиру подяку та 
визнання невтомній місійній праці ченців 
Василіанського чину та Салезіан святого Івана 
Боско, сестрам Згромадження служебниць 
Пречистої  Діви  Марії,  яке  святкує  100-літній 

 

(продовження на стор.04)                                      

http://www.ugcc.org.ua/1874.0.html
http://www.ugcc.org.ua/1874.0.html
http://www.ugcc.org.ua/
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ювілей свого служіння у Бразилії, та сестрам 
Чину святого Василія Великого, а також членам 
інших спільнот богопосвяченого життя. З 
особливою вдячністю хочемо згадати героїчних 
місіонерів зі світського духовенства, яких 
подарували Перемишльська та Станіславівська 
єпархії і які працювали в Аргентині: отців 
Сенишина та Вапровича». 
 У Посланні Синоду єпископів УГКЦ 
зазначено, що єпископи Церкви, які прибудуть 
на засідання Синоду, зможуть відвідати різні 
українські парафії та монастирі, перейнятися 
потребами єпархій. Такі зустрічі в Латинській 
Америці будуть знаком підтримки та новим 
імпульсом для дальшої праці. 
 Також у Посланні Синоду єпископів 
висловлено вітання вірним, які проживають в 
Уругваї, Чилі, Венесуелі та інших країнах 
Латинської Америки, де сьогодні УГКЦ ще не 
має своїх душпастирських осередків та 
відповідних структур та вдячність всім 
громадським і культурним організаціям українців 
у країнах Латинської Америки за «багатолітню 
працю над збереження української мови та 
національної ідентичності». 
 «Нехай цей наш візит буде могутнім 
закликом до всіх вас плекати християнську віру 
своїх батьків та гуртуватися довкола своєї 
Церкви!», – зазначено в офіційному слові 
Синоду єпископів УГКЦ. 

“risu.org”, 11.07.2011 
 

    

Щедрий коровай братам і сестрам 
  

 Протягом п’яти днів на очаківській землі за 
ініціативи Миколаївського відділення Всеукраїнської 

громадської організації «Центр «Розвиток демократії» 
та Миколаївської обласної громадської організації 

зв’язків із українцями, що мешкають за межами 

України «Україна-Світ» проходив V Міжнародний 
фольклорний фестиваль української діаспори «Чуття 

єдиної родини», присвячений 20-річчю Незалежності 
України та Дню Конституції. У ньому взяли участь 

українці з багатьох країн світу – зокрема, Білорусі, 

Придністров’я, Росії, Казахстану, Молдови.   
    Метою        

заходу стало 
об’єднання 

культурних, 
громадських, 

творчих 

представникі
в української 

діаспори 
різних країн 

на єдиному 

майданчику 
для створення образу своєї Батьківщини, збереження 

національно-культурної самобутності закордонних 
українців, утвердження у світі національної 

української ідеї засобами художньої виразності. 
Людей різних за віком і фахом покликала на 

миколаївську землю українська культура, українська 

пісня. Над нашим краєм кілька днів линули у співі 
голоси синів і доньок неньки-України, яким судилося 

жити далеко від колиски своїх пращурів 
 У рамках програми відбулося не лише урочисте 

відкриття фестивалю, а й незабутні виступи 

колективів, круглий стіл із питань збереження 
української культури у світі, екскурсії, численні 

майстер-класи. Не можна не згадати тріо ―Калина‖ 
(Олександрівська ЗОШ, Снігурівський р-он, керівник – 

О. Матлашевська), яке відкривало програму. Згодом 

під очаківським небом виступали колективи з 
Придністров’я: народний ансамбль ―Чорнобривці‖ (м. 

Дубоссари, керівник – В. Михайловський), народний 
ансамбль ―Діброва‖ (с. Маяк, керівник – Н. Спориш), 

колектив «Тірас» (української гімназії м. Бендери, 
керівник – С. Борищук), а також учениця цього ж 

навчального закладу, лауреат міжнародних конкурсів 

К. Бордан. Делеґацію з Нижнього Новгорода 
представляв вокально-музичний гурт реґіональної 

української громади, подружжя Людмила та Анатолій 
Садові, п’ятикласник, Лауреат міжнародних конкурсів, 

баяніст М. Колесов. А з далекого Південно-

Сахалінська на фестиваль приїхала Заслужений 
працівник культури України та Росії Людмила Засенко. 

Білорусь представляла Лауреат міжнародних 
конкурсів Ольга Жук, а Казахстан – ансамбль 

―Чарівниці‖ (м. Астана). 
 Власне, у рамках Фестивалю було проведено 

три концерти, де у яскравих національних костюмах 

етнічні українці співали ніжні, веселі, запальні та 
мелодійні українські пісні, які проникали в людські 

душі, об’єднували їх та зачаровували. Такої потужної 
об’єднувальної сили українського слова ще варто 

пошукати. 

 Не менш захоплюючими та цікавими були 
круглий стіл із питань збереження української 

культури у світі, який провела член Національної 
спілки письменників України, член Національної 

спілки журналістів України, лауреат премії ім. 

М.Аркаса  В. Марущак. А також майстер-класи з 
соломоплетіння, петриківського  розпису та 

лялькового мистецтва, проведені  вчителем 
Очаківської художньої школи Л. Паранюк і членом 

спілки народних умільців Очаківщини А. 
Припутнєвою. Фестиваль відбувся з підтримки 

корпорації «Оболонь», ЗАТ «Лакталіс-Миколаїв», ВАТ 

«Миколаївхліб», ф/х «Владам». 
 Усі учасники заходу були нагороджені 

дипломами та грамотами. Та найголовніше – вони 
повезли у свої далекі краї частинку тепла землі своїх 

предків. Тож Миколаївщина у котре стала 

об’єднуючим елементом у ланцюгові збереження 
культурного та історичного надбання українців у світі.  

                                       

 Віра Марущак, 
Член президії обласного відділення товариства 

«Україна-Світ». 

Ірина Сіліч, 
Голова правління МОВВГО «Центр «Розвиток 

демократії 
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Мова єднає українців усього світу 
 

 Протягом п'яти днів на очаківській землі 

миколаївські громадські організації  "Україна-Світ" та 
"Центр "Розвиток демократії" проводили п'ятий 

Міжнародний фольклорний фестиваль української 
діаспори "Чуття єдиної родини", в якому взяли участь 

артисти з Білорусі, Придністров'я, Російської 

Федерації, Казахстану, Молдови. Він був присвячений 
20-річчю Незалежності України.  

 Мета заходу - об'єднання  культурних, 
громадських, творчих представників української 

діаспори для створення образу своєї Батьківщини, 

збереження національно-культурної самобутності 
закордонних українців, утвердження у світі 

національної української ідеї засобами художньої 
виразності. 

 Програмою було передбачено провести 
засідання «За круглим столом», на якому 

обговорювалася тема про збереження української 

культури у світі. Мені, як члену президії обласного 
відділення товариства «Україна-СВіт» та як члену 

Національної спілки письменників України, доручили 
провести цей захід.  

 Діаспора – українська національна спільнота, 

що проживає за межами України,  зберігає духовний 
зв’язок з Україною. Вона дбає про відродження, 

збереження української культури та самобутності нації 
далеко за межами рідної землі.  

 За кордоном  живуть та працюють кілька 
мільйонів наших співгромадян. У перші роки свого 

перебування на чужині вони, перш за все, шукали 

роботу та можливість отримати легальний статус 
перебування в новій країні. Та за кілька років українці 

усвідомили, що за кордоном найголовніше не гроші, а 
наші національні традиції, унікальна українська 

культура, наша співуча й неповторна українська мова. 

Почали створюватись українські асоціації, 
угрупування, метою яких було відродження та 

розвиток мови, культури, захист прав та інтересів 
наших співвітчизників.  

 У різних країнах по різному вирішується мовне 

питання. Як до нього ставляться наші сусіди  – 
придністровці? Керівник народного коллективу 

«Діброва», за фахом учитель,  Надія Спорш, 
стверджує, що це питання давно вирішене 

-  У країні, - каже вона, - існує три державних мови: 
молдавська, російська, українська.  За бажанням 

батьків діти мають право вибору – в російських 

школах вивчають  українську, молдавську мови 
паралельно. Останні роки кількість дітей,бажаючих 

вивчати українську, значно перевищує кількість дітей, 
які вивчають молдавську. Більшість жителів 

Придністров'я спілкуються українською. Учні беруть 

участь у конкурсах знавців української мови, 
інсценуємо казки, стимулюємо тих, хто пише власні 

вірші. Проводимо вечори, присвячені  поету Тарасу 
Шевченку, а також вечори пам’яті жертв Голодомору. 

До речі, портрети Кобзаря та Лесі Українки 
використані на грошових куп’юрах, що ставить наших 

письменників на високий щабель поваги. 

 Розповідь своєї колеги підхопила заступник 
голови  товариства Укрпросвіта  в Дубоссарах Емілія  

Савчук, яка зазначила, що діти дуже люблять усну 
народну творчість, знають багато приказок, 

прислів’їв, загадок, колядок, співають українських 

пісень. Малята об’єднані в дитячий ансамбль 
«Чорнобривчики», якому виповнилося 11 років, який 

є продовженням дорослого ансамблю, адже 20 років 
тому у місті Дубоссари було створено ансамбль 

«Чорнобривці», йому вже присвоєно звання 

«народний». У репертуарі цього коллективу російські, 
молдавські пісні, але переважна більшість – 

українські. На сьогодні його учасники  є політичними 
представниками української пісні в Придністров’ї.  

Вони брали участь у конкурсі «Козацькому роду нема 

переводу», що відбувся у Києві, тричі - у 
міжнародному телевізійному  конкурсі «Горицвіт»  у 

Львові,  у козацькому фестивалі «Дубо» у Луганській 
області та інших.  

 - Нас об'єднує українська мова, яку ми 
вивчаємо і розвиваємо. Третина жителів міста 

Бендери - українці. Тому не дивно, що за їхнім 

бажанням у 2003 році було відкрито українську 
гімназію. Допомагав нам у цьому відомий політичний 

діяч Петро Порошенко, - розповіла кандидат 
педагогічних наук, відмінник народної освіти, 

заслужений працівник  Придністровської Молдавської 

республіки, керівник вищої кваліфікаційної категорії і 
заслужений учитель України, директор Бендерської 

гімназії  № 3 імені Івана Котляревського Валентина 
Володимирівна Боднар. Вона зазначила, що у 

Придністров’ї діють три повних загальних середніх 
закладів: Рибницька українська школа імені Лесі 

Українки (при ній є дитячий садочок з українською 

мовою навчання і виховання), республіканський 
ліцей-комплекс «Джерела» міста Тирасполь і наш 

навчальний заклад, який є наймолодшим на території 
республіки. 

 - Історія міста Бендери своїми коріннями йде в 

глибоку стародавність. Тут жили й працювали видатні 
українці, і тому його вважають центром української 

культури  Придністров'я, - продовжує директор 
гімназії. -  У нашому місті були такі відомі особистості, 

як письменник Іван Котляревський  та акторка Марія 

Заньковецька. Так звану Бендерську конституцію, яку 
вважають першою українською конституцією, а також 

однією із перших конституцій у Європі, написав 
гетьман Війська Запорозького Пилип Орлик. Цій події 

було присвячено науково-дослідницькі роботи 
гімназистів. У Бандерах відкрито перший і єдиний у 

світі пам'ятник Конституції Пилипа Орлика. 

 Вивченню мови надається велика увага не 
лише у середніх навчальних закладах, а й у вишах. Є 

квота на 100 бюджетних місць в українських вищих 
навчальних закладах.Випускники повертаються до 

своєї держави, де продовжують викладати українську 

мову та літературу.  Україна забезпечує  бібліотеки  
підручниками, посібниками, але у державі не 

випускається українська книжка.  
 Цікаво було почути думку Миколи Засенка - ще 

одного учасника п'ятого міжнародного фестивалю 
«Чуття єдиної родини», який приїхав з Південно-

Сахалінська. Наразі він є почесним членом української 

організації «Київська Русь» на Сахаліні, більше 10 
років очолював цю організацію.  
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 - На жаль українці Сахаліна, - каже Микола,-  
не можуть похвалитися  тим, що у нашому краї 

підтримують нашу мову, хоча більшість населення є 

вихідцями з України. Кілька років тому була недільна 
українська школа, однак її керівник переїхала до 

України і на цьому вивчення мови закінчилося. На 
регіональному рівні більше десятка років  звертався  з 

проханням створити радіопередачі українською 

мовою, але у цьому нам відмовили. Пояснили тим, що 
на Сахаліні мовами мовлення ЗМІ є російська, 

корейська, англійська та японська. 
 Зараз українську пісню, мову, фольклор 

підтримує козачий хор «Воля», створений 20 років 

тому, незмінним керівником якого є заслужений 
працівник культури України та Росії Людмила Засенко. 

В репертуарі ансамблю більшість українських пісень. 
Колектив «Волі» -  лауреат багатьох міжнародних 

конкурсів, а сама керівник минулого року була 
нагороджена  медаллю «Міжнародна зірка України» 

від всеукраїнського товариства «Україна-Світ», яке 

відзначило своє 50-річчя. 
 - Українських шкіл у Росії немає. Хіба що у 

Москві одна, - сказав  керівник Нижегородського 
об'єднання українців в Росії Олександр Криницький. 

Але на місцевих рівнях  ми підтримуємо нормальний 

діалог із представниками влади. Організовуємо дні 
української культури, отримуємо фінансову підтримку. 

В Нижньому Новгороді виходить некомерційний 
вісник громадських організацій, де розміщають усі 

матеріали про нашу діяльність. Ми ставимо питання 
про те, аби всі національні об’єднання мали 

можливість виходу на радіо та телебачення своїми 

мовами. Є чимало бібліотек, що підтримують нашу 
культуру, проводять різноманітні заходи, під час яких 

ми можемо сказати слово про наших письменників 
Івана Франка, Тараса Шевченка. Оголосили конкурс 

малюнків «Шевченко очами нижегородських 

школярів». Виставка пройшла в обласній дитячій 
бібліотеці. Про це Дніпропетровський тележурналіст 

створила фільм, що демонструвався по 
Національному телебаченню. Наш народний ансамбль 

«Калинове гроно» виконує російські та українські 

пісні. Плануємо у майбутньому відкрити українську 
недільну школу. 

 Розмова за «круглим  столом» вийшла за 
рамки тільки культури, ми говорили й про 

загальнолюдські цінності.  
 У будь-якій національній культурі 

основоположною і базисною є народна. Якщо 

говорити про Казахстан, то поряд зі своєю культурою, 
там підтримується українська. Адже історично 

складалося так, що до цієї країни більш ніж 
півстоліття було переселено тисячі українців. Що ж 

робиться сьогодні у Казахстані, щоб підтримати 

українську культуру?  На це запитання дала відповідь 
керівник вокально-хореографічного  ансамблю 

«Чарівниці» зі столиці Астана Валентина Бордун. 
 - Наш президент свого часу навчався в Україні, 

полюбив український народ та його мову. Робить усе, 
для того, аби підтримати культуру великого народу 

на своїй Батьківщині. В кожному обласному центрі 

функціонують громадські об’єднання, при них – 
недільні школи, які підтримуються державою. У 

столиці є українська гімназія, випускники якої 
навчаються в Україні, потім, повернувшись до 

Казахстану, викладають українську мову. В кожному 

населеному пункті є українські міні-ансамблі. 
Проходять обласні конкурси, республіканські 

фестивалі. Вони дуже масштабні. Виконуються 
народні пісні, які дуже полюбляють не лише 

переселенці, а й казахи. Їм дуже до вподоби 

мелодійність та ніжність української пісні. Тому в 
їхньому репертуарі пісні «Цвіте терен», «Шумить 

гай», «Ой у вишневому садочку» тощо. 
 Мені, як працівникові Миколаївської обласної 

бібліотеки для юнацтва, було дуже приємно почути 

про те, що в далекому краї є українські бібліотеки. 
Свого часу подбали про це. Майже 20 років тому, 

коли кожна з республік набувала незалежності, 
небайдужі люди придбали цілий вагон української 

літератури — підручники, посібники, наукову та 
художню літератури. Але лякала невідомість — чи 

буде доставлено цей вантаж у такій кількості за 

адресою. Тому було прийнято рішення  - відправляти 
до Казахстану книги невеликими упаковками через 

провідників вагонів. Сьогодні бібліотеки теж 
поповнюються сучасною літературою. 

 Як бачимо, у світі переймаються долею 

української культури, зберігають її. Мова єднає усіх 
українців, що живуть за її межами. 

Віра МАРУЩАК, 
член Національної спілки письменників України. 

54040 Миколаїв-40, вул. Крилова, 38.1 кв 46. 
 

Віра Іванівна Марущак - журналіст, прозаїк  
     Біографічна довідка  
Марущак (Рожкова) Віра 
Іванівна народилася 21 
листопада 1949 року в смт 
Арбузинка Миколаївської 
області. У 1966 році 
закінчила Арбузинську 
середню школу №2. 
Писати почала ще в 
шкільні роки. Перші кроки 
в журналістиці зробила 
відразу після закінчення 
школи. Працювала в 
арбузинській районній 
газеті «Нове життя», 

згодом стала редактором Арбузинського районного 
радіомовлення. Навчалася на бібліотечному факультеті 
Миколаївського культосвітнього училища. яке з відзнакою 
закінчила. У 1981 році отримала другу вищу гуманітарну 
освіту, закінчивши журналістський факультет Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка.   
 Перше оповідання було надруковано в «Ленінському 
племені», потім - публікація у збірнику «Октябрь». Активно 
почала писати, працюючи на радіостанції «Чорноморець» 
(ЧСЗ), на початку 70-х рр. - в заводській газеті «Трибуна 
рабочего». Оповідання друкувалися в журналах 
«Горизонт», «Рабоче-крестьянский корреспондент», 
«Утро», збірках «На стапелях поезії» (1999), «Грани души» 
(2001). Автор книг оповідань «Вікнами до сонця» (2002), 
«Батько з Португалії» (2005), «Цезар, Галка і Новий рік» 
(2008), «Пригоди Нюмочки» (2009).   
 Пише про своїх сучасників, глибоко проникає у їх 
психологію. Цінним є те, що її герої живуть серед нас, вони 
реалістичні. Оповідання читаються легко, вони навчають 
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добрим почуттям, примушують задуматися, 
пофілософствувати.   
 З 1996 року - член президії Миколаївського 
обласного відділення товариства «Україна – світ». Делегат 

III Всесвітнього форуму українців. Плідно співпрацює з 
обласним радіо «Миколаїв», де постійно звучать її 
оповідання, бере участь у творчих зустрічах і веде постійну 
роботу з пропаганди української культури, рідного слова, 
відродження національної спадщини.   
 Лауреат обласної премії ім. Миколи Аркаса (2002) в 
номінації «Народна творчість і художня діяльність». Член 
Національної спілки письменників України (2007), 
Національної спілки журналістів України (1981). 

 

 
 

     СОЮЗ УКРАЇНОК  
      Львівський відділ 

                                Україна, Львів, 790005  
                               вул. Івана Франка, 15 

                                           E-mail: olgapast@ukr.net 

 
Львівський відділ Союзу Українок запрошує  

Вас  на святкування з нагоди 90-ліття Установчого 

з’їзду Союзу Українок, який відбувався 21-22 грудня 
1921 року у Львові. 

 Урочистості відбудуться 19 – 21 серпня 2011 
року у Львові. 

ПРОГРАМА 
СВЯТКУВАНЬ 90-РІЧЧЯ УСТАНОВЧОГО ЗЇЗДУ 

СОЮЗУ УКРАЇНОК 

 19 серпня  
- Прибуття делегацій, поселення 

- Круглий стіл на ТБ  
- Відкриття документальної виставки з історії СУ         

(музей історії релігії)  

- Презентація друкованих видань: 
Мирослава Дядюк  «Український жіночий рух у              

міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та 
національною за ангажованістю» 

Галина Ардан «Союз Українок Львівщини. Літопис» 

Перекидний календар-альбом  на 2012 рік «Визначні 
союзянки Галичини» 

 20 серпня 
- 11.00 – урочисте відкриття Свята, нагородження 

союзянок (Палац Мистецтв) 
- 13.00 – формування колони, похід центральними 

вулицями міста 

- 13.30 – демонстрація української ноші 
- 14.30 – відкриття виставки короваїв (фойє театру 

опери та балету)   
- 15.00 – Урочиста Академія 

- 19.00 – Союзянські фестини  ( готель «Перлина 

Львова» Брюховичі) 
 21 серпня 

- 11.00 – літургія в ц.Св.Юрія 
- 13.00 – літературні зустрічі і презентації доробків 

союзянок 
- 15.00 –  презентація союзянських програм на 

відкритих майданчиках міста 

- Від’їзд  делегацій 
З повагою 

      Ольга Пастушенко     Тетяна Ціж 
Голова Львівського відділу      Голова секретаріату 
 

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ  
НАЦІОНАЛІСТІВ (державників) 

     Реєстраційне свідоцтво Міністерства юстиції 
   України  № 2439  E-mail:  p_doroshynsky@ukrpost.net 

 

У Києві відзначили річницю з дня 
народження Олега Кандиби-Ольжича і 

Олени Теліги 
 

21 липня 2011р. біля пам‘ятного Хреста у 
Бабиному Яру  столиці пройшло віче до роковин 
з дня народження Олега Кандиби-Ольжича  і 
Олени Теліги. Вже традиційно, віче відкрили 
християнською молитвою. Літію в пам'ять 
загиблих провів настоятель Церкви Іоана 
Хрестителя (УПЦ КП) отець-протоієрей Павло 
(Стародуб). 

У вступному слові Голова Центрального 
проводу ОУН (д) Павло Дорожинський нагадав, 
що саме в ці дні, 70 років тому, на Велику 
Україну йшли Похідні Групи ОУН, з якими 
прийшли в Київ Ольжич і Теліга. На жаль, саме 
напередодні цього великого зриву стався розкол  
ОУН. Тож зараз навіть важко уявити, скільки із 
задуманого вдалося б здійснити, якби тоді ОУН 
була потужною єдиною силою. Жили і діяли 
Олег Кандиба – Ольжич і Олена Теліга в 
героїчній добі, в жорстокій боротьбі з окупантами 
України за свободу українського народу. Як Олег 
Кандиба – Ольжич так і Олена Теліга загинули в 
дуже молодому віці. Загинув Ольжич на 37 році 
життя, Олена Теліга на 35 році життя. Віддали 
своє життя відчайдушній і одержимій боротьбі. 

-Так вже склалося за Божим провидінням, 
що в цей день народилися дві такі величні 
постаті,- сказав у своєму виступі референт 
Центрального Проводу ОУН (д), провідник 
Київського міського осередку ОУН (д) Віктор 
Світайло.- Своє коротке, полум‘яне життя 
Ольжич і Теліга прожили достойно, ставши 
елітою нації. Вони були державними діячами, які 
воздвигали вежі духовності, а їх спадок став 
наріжним каменем у підмурок Української 
державності. 

Про високу пошану до постатей Олега 
Кандиби-Ольжича і Олени Теліги свідчить і те, 
що до пам‘ятного Хреста в Бабиному Яру 
постійно приходять представники української 
діаспори і українські патріоти з різних партій і 
організацій. Ось і цього разу у віче взяв участь 
уповноважений  ОУН (д) на Великобританію 
Степан Євич, який поклав квіти до символічної 
могили загиблих націоналістів.  Також 
довголітній політв‘язень совітських таборів 
Олесь Сергієнко (син Оксани Мешко) і 
представники низки патріотичних сил столиці. 
У своєму короткому слові під час віче Олесь 
Сергієнко нагадав, що тут, у Бабиному Яру, 
більшовики     розстрілювали   українських    
                           (продовження на стор.08)                                     
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патріотів починаючи з 1918 року. З 1941 року в 
окупованому Києві цю «практику»  продовжили 
німці. Впродовж десятиріч совітська влада 
замовчувала правду про ті злочини. Навіть тепер 
знаходяться люди, яким заважає пам‘ятний 
Хрест на цьому святому місті. Свідченням цьому 
є чисельні спроби його знищення, а з ним разом 
знищити нашу пам'ять. Як колись, так і зараз 
вороги бояться навіть мертвих Олега Кандибу-
Ольжича і Олену Телігу, адже їх зброєю був не 
автомат, а полум‘яне слово, яке значно 
потужніше від куль і вибухівки. Саме цим словом 
правди вони кликали мільйони чинити опір 
окупантам, і  загинули за велику ідею єдності 
українського народу. Адже лише на основі такої 
єдності можна побудувати громадянське 
суспільство – головний чинник у побудові 
Української держави, спроможної справді 
захищати своїх громадян. Як багато десятиріч 
тому Ольжич і Теліга найбільше увагу приділяли 
роботі з молоддю, зараз ми також маємо 
пробудити юних патріотів, допомігши їм здолати 
невпевненість і зневіру, показавши шлях, який 
веде до побудови справді національної держави. 

На продовження цього виступу народна 
артистка України Галина Яблонська нагадала 
про український героїчний театр, створений в 
студентські роки Олегом Кандибою-Ольжичем, 
який мав велику виховну роль. Таку ж роль має в 
наші дні створений декілька років тому Героїчний 
театр «Пам'ять».  

 «Ольжич мріяв побачити «Націю сильну, 
як Бог»,- зазначила член Проводу Українських 
Націоналістів Ганна Тимочко,-  на жаль, попри 
20 років, які минули з моменту відновлення 
Української державності, ми її ще творимо. Тому 
в наш час потребуємо таких же провідників, 
спроможних покликати націю на поступ, якими 
були Олег Кандиба-Ольжич, Олена Теліга, Іван 
Ірлявський і багато інших, які знайшли свій 
земний покій на цьому святому місті». 

Як знак пам‘яті біля символічного Хреста 
пролунали поезії Олега Кандиби-Ольжича, 
Олени Теліги, Івана Ірлявського у виконанні 
члена Київського міського проводу ОУН (д) 
Василя Руденка, а також юних акторів з 
Героїчного театру Івана Ремезовського, Тетяни 
Кубишкіної, Марії Штирбулової,  Юрка Панченка. 

Поезії Тараса Шевченка продекламував 
Тарас Пушкар – правнук розстріляного у 
Бабиному Яру бургомістра Києва Володимира 
Багазія. Пролунали під час віче і поетичні твори  
наших сучасників, присвячені героям-
націоналістам: Галини Яблонської і Юрія 
Кисельова. Із власним поетичним словом 
виступили поет і правозахисник Микола Буриме і 
відомий поет-шістдесятник Володимир 
Голобородько. На завершення віче його 

учасники виконали Гімн України. 
Прес-служба ОУН (д) 

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ 
UKRAINIAN WORLD CONGRESS 

E-mail: congress@look.ca  -  Site: ukrainianworldcongress.org 

21 липня 2011 р. 
ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

СКУ ЗАКЛИКАВ ПРЕЗИДЕНТА ВІКТОРА 

ЯНУКОВИЧА ПРИПИНИТИ АНТИУКРАЇНСЬКІ ДІЇ 
В ОДЕСІ 

  

 21 липня 2011 р. Світовий Конґрес 
Українців (СКУ), у відповідь на звернення 
провідників українських організацій Одеси, 
надіслав лист Президенту Віктору Януковичу з 
копією Уповноваженій Верховної Ради України з 
прав людини Ніні Карпачовій, в якому висловив 
своє глибоке занепокоєння впровадженням 
русифікації, очорненням історії України, 
зневагою національно-культурних надбань 
українського народу, веденням відкритої 
антиукраїнської пропаганди, розпалюванням 
міжнаціональної ворожнечі та здійсненням 
фізичного та морального тиску на українських 
громадських діячів у Одесі.  
 СКУ привернув увагу до того, що 
інформацію про вищеназвані антиукраїнські та 
антиконституційні дії в Одесі також 
представляють українські медійні засоби.  
 Одним із ганебних фактів СКУ назвав 
витіснення з різних сфер суспільного життя 
Одеси української мови як єдиної державної та 
натомість впровадження російської. 
Підтвердженням цьому є дії місцевої влади 
Одеси на чолі з її міським головою 
Олексієм Костусєвим, членом Партії регіонів. За 
його вимогою в грудні 2010 р. в мерії було 
введено російськомовне діловодство, а 
рішенням депутатів міської ради запроваджено 
ведення засідань міської ради виключно 
російською мовою http://www.unian.net/ukr/news/news-

410774.html . Продовженням таких дій стало 
наступне, червневе рішення місцевої влади про 
позбавлення усіх 124 шкіл міста статусу 
україномовних та, натомість, надання їм статусу 
двомовних http://www.unian.net/ukr/news/news-440089.html .  
 СКУ наголосив на тому, що представники 
місцевої влади в Одесі відкрито демонструють 
зневагу до відомих історичних постатей та 
здійснюють дії, щоб унеможливити їх 
вшанування. Про це зокрема свідчить рішення 
міської ради від 28 лютого 2011 р. про відмову 
встановлення в Одесі пам‘ятника останньому 
кошовому отаману Запорізької Січі 
св. Петру Калнишевському, прийняте всупереч 
попереднім рішенням про його спорудження. 
Неймовірно, що під час обговорення причин для 
відмови у встановленні пам‘ятника 
св. Петру Калнишевському в Одесі домінувала 
думка про те, що він був ворогом Російської 
імперії.  

http://www.unian.net/ukr/news/news-410774.html
http://www.unian.net/ukr/news/news-410774.html
http://www.unian.net/ukr/news/news-440089.html
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 Окрім того, СКУ привернув увагу до 
брутальних передач одеського телеканалу АТВ, 
який продовжує поширювати антиукраїнську 
пропаганду, розпалюючи міжнаціональну 
ворожнечу та створюючи соціальну напруженість 
і громадське протистояння, а також очорнюючи 
Українську Православну Церкву Київського 
Партіархату, Світовий Конґрес Українців, історію 
України та її визначних історичних осіб. 
http://www.youtube.com/watch?v=KsWIih1vCTc&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=ms2AFY4acfg&feature=related 
http://atv.odessa.ua/programs/5/smojet_li_ukraina_uderjat_tseni_ot_ro
sta_2957.html  

 СКУ засудив антиукраїнські і 
антиконституційні дії в Одесі та закликав 
Президента Віктора Януковича як гаранта 
Конституції України та Уповноважену Верховної 
Ради України з прав людини Ніну Карпачову 
забезпечити неухильне додержання положень 
Основного Закону, а зокрема Ст. 10 і 11, які 
стверджують, що:   
“Стаття 10. Державною мовою в Україні є 
українська мова. [...] 
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та 
розвиткові української нації, її історичної 
свідомості, традицій і культури [...].” 
 СКУ також закликав якнайшвидше 
розслідувати всі вищезгадані дії та припинити в 
Одесі русифікацію, а зокрема не дозволити 
витіснення єдиної державної мови зі сфери 
державного управління та освіти; забезпечити 
повне дотримання одеським телеканалом АТВ 
діючого законодавства України в сфері засобів 
масової інформації і припинити антиукраїнську 
пропаганду, яка розпалює ворожнечу, та 
забезпечити в Одесі додержання основних 
людських прав і свобод. 

 

 

КОНЦЕРТ  ДО  90-ЛІТТЯ  УВУ 
 

      (Пресове 

служба УВУ) 
-  У середу, 

13 липня 
2011 р., у 

Малому 
концертном

у залі 
Культурного 

цертру 
«Ґастайґ» 

міста Мюнхен відбувся концерт української і 
світової класики, присвячений 90-літтю 
заснування Українського Вільного Університету 
Концерт проходив у виконанні маестро 
Олександра Козаренка (фортепіано) та проф. 
Лідії Шутко (скрипка). Обидва музиканти зі 
Львова, де проф. Козаренко очолює кафедру 
музикології університету. 
 Програма складалася з Сонати ч. 9 
(Крейцерова) для скрипки  і фортепіано Л. ван 

Бетговена, «Мадярського танка» ч. 1 Й. Брамса, 
Сонати ч. 2 для скрипки і фортепіано М. 
Скорика, «Романтичних п‗єс», твір 75, А. 
Дворжака та мюнхенської прем‗єри Сонати 
«quasi una fantasia» для фортепіано О. 
Козаренка. 
 Численна українська і німецька публіка 
була вражена майстерністю обох виконавців, які 
без особливого зусилля переходили від 
класичних творів романтизму до сучасного 
класичного аванґарду.  
 Цей концерт продемонстрував своїм 
незвичним складом програми вияви сучасного 
українського творчого процесу. 
 На додаток мистці виконали «Голосіння» 
С. Людкевича та дві «Коломийки» М. Колесси. 
 Безкоштовний концерт в одному з 
найпрестижніших залів камерної музики 
засвідчив активність Українського Вільного 
Університету у ролі поширювача української 
науки і культури в чужинецькому світі. На 
програмці було зазначено, що «концерт – це 
подяка Університету мюнхенському суспільству 
за свою довголітню підтримку».  
 Це була чергова гідна точка з серії імпрез, 
присвячених відзначенню 90-літнього ювілею 
УВУ.      

 

 

Звернення Президента України до 
Українського народу з нагоди річниці 

проголошення Декларації про державний 
суверенітет України 

 

 Дорогі співвітчизники! 
  

 Цього року ми відзначатимемо 20-річчя 
прийняття Акта проголошення незалежності 
України. Передвісником цього найважливішого в 
нашій новітній історії документа стала 
Декларація про державний суверенітет України. 
 Це був перший самостійний крок на шляху 
відродження Української держави у другій 
половині XX сторіччя. 
 Декларація визначила напрями 
майбутнього державотворення, право нашого 
народу на самостійність в економічній, військовій 
та міжнародній сферах, запровадила 
самовизначення української нації. Документом 
було закладено підвалини розвитку 
громадянського суспільства та демократичного 
правового устрою. 
 Задекларовані більш ніж два десятиріччя 
тому принципи залишаються актуальними і 
сьогодні, у час проведення реформ, 
становлення України як сучасної, сильної, 
європейської держави. 
 Добра та злагоди усім, миру та 
процвітання! 

Віктор ЯНУКОВИЧ 

(Прес-служба Президента України, 16.07.2011)  

  

 
Український вільний університет, Мюнхен 

  

http://www.youtube.com/watch?v=KsWIih1vCTc&feature=related%20http://www.youtube.com/watch?v=ms2AFY4acfg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KsWIih1vCTc&feature=related%20http://www.youtube.com/watch?v=ms2AFY4acfg&feature=related
http://atv.odessa.ua/programs/5/smojet_li_ukraina_uderjat_tseni_ot_rosta_2957.html
http://atv.odessa.ua/programs/5/smojet_li_ukraina_uderjat_tseni_ot_rosta_2957.html
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Святкування 120 літ Української 
Іміграції у Бразилі і в Україні 

 

 День 17 серпня починається історична 
подорож святкувань 120 ліття  Української 
Іміграції до Бразилії. Ці святочні відвідини 
України є зорганізовані УБЦР, з допомогою 
Уряду України, а сама подорож реалізована 
емрезою ―Дніпро Ґолд‖ з Курітиби, 
еспеціялізовананою у туризмі з Україною  ще з 
1991 року,  властителі якої є бразилійці 
українського походження. 
 Через ентузіязм, що охопив громаду, 
число, початково запланованих 120 туристів, 
зросло до 180.  На Україні вони будуть 15 днів та  
відвідають важливіші історичні та культурні  
осередки. 

Маршрут 

 Після першого дня в Києві, група їде до 
Полтави і там  на околиці Миргород відвідає 
найславніший Сорочинський Ярмарок. У дорозі 
на Запоріжжя, мають відвідати важливий центр 
народньго мистецтва Петрівку, недалеко Дніпро-
петровська. Тут група відвідає історичну 
Хортицю, давню козацьку Січ, де знаходиться 
Козацький Музей. 
 У Києві, група візьме у святкуваннях 20-ої 
річниці Незалежності України. Дня 23 серпня 
відбудеться святочна вечеря, на якій будуть 
присутні представники української та 
бразилійської влади. Після того, група відвідає 
історичні місця Галичини –Західньої Уккраїни: 
Івано Франківськ, Золочів, Тернопіль та Львів. 
Підчас дороги буде показано фільм , роботи Ґуто 
Паско, «Іван Бойко». 
 У той час у Бразилії дня 20.08  в місті 
Малет бразилійська пошта випустить поштову 
марку з нагоди святкувань 120 літ української 
іміграції. Дня 21.08 на площі Меморіялу, 
товариства ТПУК, Субраз та Полтава будуть 
святкувати з громадою 20-у річницю 
Незалежності України.  Дня 24.08  на площі 
Тараса Шевченка, рано, відбудеться 
святкування 20-ої річниці Незалежності Уккраїни. 
Того ж 24.08 на українській амбасаді  у Бразілії 
відбудеться другий випуск поштового 
фестивного значка та відзначення українсько-
бразилійської співпраці. 

 Всі ці святкування, так 120 літ іміграції, як 
20-ої річниці Незалежності це вислід завзятої та 
послідовної праці всіх нас. 

Вітторіо Сиротюк     
Голова Українсько-Бразилійська Центральна Репрезентація     

(Переклад: В. Ґалат)                  
 

 

Аграрне міністерство прогнозує 
рекордний урожай 

 

 Міністерство аграрної політики і 
продовольства підвищило прогноз урожаю зерна 
на 8,5%, або 4 мільйони тонн до 51 мільйона 
тонн.  

Про це 
сказав 

перший 
заступник 

міністра 
аграрної 
політики 
Микола 

Безуглий, 
передають 
"Українські 

новини".  
 Зокрема, за прогнозами міністерства, 
урожай ранніх зернових становитиме близько 33 
мільйони тонн, пізніх і круп'яних культур - 18 
мільйонів тонн. 
  При цьому Безуглий зазначив, що в Україні 
відсутній реальний механізм і засоби для 
прогнозування валового виробництва зерна, як в 
інших країнах. 
  За його словами, міністерство завжди в 
своїх прогнозах спирається на прогностичні 
оцінки головних обласних управлінь 
агропромислового розвитку, остання з яких 
становить 46,1 мільйона тонн. На думку 
Безуглого, ця оцінка вимагає корекції. 
  Так, він навів дані, згідно яким, Україна 
обмолотила близько 80% площ ранніх зернових, 
при середній врожайності 29,5 ц / га. 
  У цілому ж площа під ранніми зерновими 
становить 11,389 мільйона га, таким чином, 
валовий збір може скласти 33,6 мільйона тонн у 
бункерній вазі та 32,5 мільйона тонн в обліковій 
вазі. 
  Крім того, за його прогнозом, очікується 
урожай 18,080 мільйна тонн кукурудзи, а також 
близько 1 мільйона тонн пізніх круп'яних культур 
- рис, просо, гречка, нут. 
  Як повідомлялося раніше, 20 липня міністр 
аграрної політики і продовольства Микола 
Присяжнюк заявив, що міністерство підвищило 
прогноз урожаю зерна на 4,4%, або 2 мільйони 
тонн до 47 мільйонів тонн в 2011 році. 
 

Економічна правда, 28.07.2011 
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- ІСТОРІЯ – 

Северин Наливайко 
 

5 жовтня 
виповнюється 417 
років від початку 

народного 
повстання під 

проводом 
Северина 

Наливайка      
(1594 р.). 

Северин 
Наливайко (Павло-

Семерій Кравченко-Наливайко) походив із 
дрібної української православної шляхти і, за 
свідченням польського хроніста Й. Бельського, 
«людина незвичайна, вродливий чоловік, до 
того ж чудовий гармаш», відзначався особливою 
хоробрістю і був талановитим воєначальником. 

Спочатку служив сотником надвірної 
хоругви (тобто охорони) у великого українського 
магната Костянтина Острозького. Згодом 
залишив службу та організував на Брацлавщині 
загін нереєстрових козаків. 

Після кількох вдалих походів на Молдову, 
де кримські татари були розбиті, у спілці з 
запорізькими козаками разом з Григорієм 
Лободою і Матвієм Шаулою 5 жовтня 1594 року 
очолив повстання проти поляків, яке 
поширилося на Поділлі, Волині, частково на 
Київщині та в Білорусі. Були захоплені Брацлав, 
Канів, Черкаси, Гусятин та інші міста. 

У кінці 1594 року польський уряд доручив 
гетьманові Жолкевському приборкати повстання. 
Повстанці відбили наступ поляків, але потім 
змушені були відступити на Лівобережжя. 

Внаслідок невдалого для козаків 
Солоницького бою угодовська частина козацької 
старшини організувала змову і підступно 
захопила Наливайка, Шаулу та інших керівників 
повстання, а потім видала їх Жолкевському. 
Незважаючи на обіцяну амністію для повстанців, 
Жолкевський вирізав більшість козаків. Після 
страшних тортур Наливайка 21 квітня 1597 року 
було страчено у Варшаві. 

В історичних джерелах можна знайти 
чимало підтверджень того, що Наливайко був 
одним із найпослідовніших борців за волю 
України. Ось як, наприклад, він починає текст 
петиції польському королю: ―Народ руський, 
бувши в поєднанні спершу з Князівстком 
Литовським, а згодом - і з Королівством 
Польським, не був ніколи од них завойований і їм 
раболіпний...‖ 

 

(ДУХ ВОЛІ) 
 

Comemoração dos 120 anos da Imigração 
Ucraniana no Brasil e na Ucrânia. 

 

 Uma viagem histórica á Ucrânia de 
comemoração dos 120 Anos da Imigração 
Ucraniana para o Brasil tem início no dia 17 de 
Agosto.  A visita comemorativa é organizada pela 
Representação Central Ucraniana Brasileira, com 
apoio do Governo da Ucrânia, e operada pela 
Agência de Turismo – Dnipro Gold – empresa 
organizada e dirigida por ucranianos descendentes 
com sede em Curitiba - Paraná, a pioneira e a mais 
especializada no Brasil, em organizar o turismo 
entre o Brasil e a Ucrânia, desde o ano de 1991.  
 O número de 120 descendentes nas 
comemorações dos 120 anos da imigração 
ucraniana para o Brasil tomou vulto e atingiu o 
número de 180 descendentes de ucranianos que 
viajarão pelos mais expressivos locais históricos e 
culturais da Ucrânia durante 15 dias. 

      Após o primeiro dia em Kyiv a comitiva 
seguira para Poltava e visitará uma das mais 
famosas Feiras de Artesanato da Ucrânia chamada 
―Sorochynskyi Yarmarok ‖ na vila de Mirgorod.  No 
caminho para Zaporizhia passarão por um dos mais 
significativos centros de arte popular da Ucrânia 
que é Petrikivka perto de Dnipropetrosk. A comitiva 
visitará o lugar histórico dos ―Cossacos Ucranianos‖ 
visitando a famosa Khortitsya (Fortaleza dos 
Cossacos) e o Museu dos Cossacos. Em Kyiv 
estarão presente nas festividades dos 20 anos da 
Independência da Ucrânia. No jantar comemorativo 
na noite do dia 23 estarão presentes autoridades 
ucranianas e brasileiras. Em seguida a visita pelos 
lugares históricos do oeste da Ucrânia a Galicia: 
Ivano Frankisk, Zolochiv, Ternopil e Lviv. O Filme 
de Guto Pasko ―Ivan Boiko‖ será exibido durante a 
turnê.  
 Enquanto isso no Brasil no dia 20 de agosto 
será lançado em Mallet pelos Correios do Brasil o 
selo comemorativo. Dia 21 no Memorial Ucraniano 
de Curitiba a Sociedade dos Amigos da Cultura 
Ucraniana – TPUK, A Sociedade Ucraniana do 
Brasil – SUBRAS e o Clube Poltava estarão 
festejando com a comunidade. No dia 24 de Agosto 
a Praça Taras Shevtchenko será ocupada pela 
comunidade comemorando o 20º aniversário da 
Independência. Na noite de 24 de Agosto em 
Brasília na comemoração dos 20º Aniversário da 
Ucrânia na sede da Embaixada da Ucrânia os 
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Correios do Brasil fará o segundo lançamento do 
selo comemorativo dos 120 da Imigração 
Ucraniana e das Relações Brasil Ucrânia.  
 A comunidade ucraniana transforma a 
comemoração dos 120 anos da Imigração 
Ucraniana para o Brasil e o 20º aniversário da 
Independência da Ucrânia em atos plurais e 
significativos graças a união e o empenho de todos.  

  

Vitorio Sorotiuk 
 

 

 
   

  Curitiba, 19 de julho de 2011. 
 

Exma. Sra. Dilma Roussef 

DD. Presidenta da República Federativa do Brasil 

Brasília – DF  
 

 Senhora Presidenta: 
 

 A REPRESENTAÇÃO CENTRAL UCRANIANO 

BRASILEIRA, - RCUB, entidade que congrega as 

organizações civis e religiosas, representativas de meio 
milhão de brasileiros de descendentes de ucranianos, 

vem junto a Vossa Excelência solicitar o atendimento ao 

pedido dos presidentes Nikolas Sarkozy da França e 
Viktor Yanukovich da Ucrânia, para a contribuição do 

Brasil para o projeto Chornobyl, que visa a construção do 
novo sarcófago de proteção. 

 A comunidade ucraniana brasileira manifestou a 
sua solidariedade às vítimas da catástrofe de 1986, 

nomeadamente através da prestação de tratamento 

médico no Brasil às crianças vitimadas, recebendo-as em 
suas casas para o acompanhamento no Hospital 

Evangélico de Curitiba e na formação de médicos  no 
Hospital de Clinicas de da Universidade Federal do 

Paraná para o transplante de médula óssea. 

 Foi em uma Assembléia Geral das Nações Unidas, 
realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro de 1992, 

que os povos insculpiram o principio de número 18 que a 
comunidade internacional deve fazer todo o possível 

para ajudar os Estados afetados pelos desastres naturais 
e outras situações de emergência que possam produzir 

efeitos nocivos subitos ao meio ambiente.  

 No ano em que comemoramos 120 anos de 
imigração para o Brasil, a nossa comunidade se sentiria 

gratificada com a participação efetiva do Brasil nos 
esforços internacionais da construção do novo sarcófago 

para Chornobyl.  

 Está agendada para este ano a visita do 
Presidente da Ucrânia Viktor Yanukovich ao Brasil em 

data de 24 e 25 de outubro e com presença  em Curitiba 
tendo em vista que no Estado do Paraná estão 

concentrados 400.000 descendentes. Nós nos 

sentíriamos muitos honrados para que Vossa Excelência 
acompanhasse o Presidente da Ucrânia na visita à nossa 

comunidade com a finalidade de festejarmos os 120 
anos de nossa imigração para o Brasil.  

      VITORIO SOROTIUK  
        Presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira 

História da Imigração Ucraniana no Brasil, 
publicada no jornal “Pravda da Ucrânia” 

 

       A historiadora 
e professora 

Oksana 
Boruszenko é 
autora do artigo 
publicado na 
versão eletrônica 
do jornal ―Pravda 
da Ucrânia‖, 
“Українська правда” 
- edição de 13 de 
junho deste ano. O 
texto  ilustra a 
história da  

imigração 
ucraniana no 
Brasil, sob o título 

‖Бразилійська Україна”, disponível no endereço: 
http://www.istpravda.com.ua/research/2011/06/13/42464/ 
 A seção “Історична правда” do jornal  
comandada pelo Editor-chefe Vakhtang Kipiani que 

tem como  hobby 
colecionar jornais. Possui 
em seu acervo mais de 
18 mil títulos de jornais 
da Ucrânia, da União 
Soviética, do Império 
Russo e da diáspora 
ucraniana, incluindo o 
jornal ―O Lavrador‖ da 

Sociedade Ucraniana do Brasil. A biografia do 
jornalista Vakhtang Kipiani está disponível no 
endereço: http://kipiani.org/author.cgi        (Da Redação) 

 

Бразилійська Україна. Як галичани і 
волиняни джунглі освоювали 

 

(13.06.2011-Оксана Борушенко) - 120 років тому перші 
українські переселенці зійшли на цю далеку 
землю - туди, де їх, за словами італійських 
перевізників, чекали чорноземи. Громада чи не 
найкраще з інших зберегла українську мову, нею 
розмовляють і вдома, і на роботі. 
 Серед українських поселень за межами 
України, українська громада у Бразилії займає 
особливе місце. Це одна з територіяльно 
найвіддаленіших від нас громад і одночасно одна з 
найближчих за своєю духовністью, ментальністю, 
звичаями, традиціями і за мовою. 
 Про цю громаду до недавнього часу ми знали 
дуже мало, та й зв'язки її з Україною були слабкі, а 
протягом богато десятиліть просто ніякі. 
У Бразилії, чи не в єдині країні світу, де є українські 
поселення, побутує термін "Бразилійська Україна". І 
ця назва наповнена повнокровним змістом як для 
українців, так і для різноетнічних груп населення 
 Бразилії. Цей термін увійшов у наукову 
літературу і його цілком нормально сприймають 
офіційні кола бразилійського уряду........ 

(http://www.istpravda.com.ua/research/2011/06/13/42464/) 

  

 
Oksana: do Paraná para a Ucrânia 

  

  

 
Український журналіст Вахтанг 

Т. Кіпіані 

  

http://kipiani.org/author.cgi
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
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Herói da Ucrânia 
 

 Igor Rafailovich Yukhnovsky (Ігор 

 афаїлович  хно вський) - Doutor em Ciências, 
Físico, Professor, Acadêmico. Pela notável 
contribuição para o renascimento nacional e a 
criação de um Estado independente ucraniano, 
pelas suas muitas atividades  político sociais e os 
significativos avanços científicos,  recebeu o título 
de Herói da Ucrânia (Герой України) em 23 de 
agosto de 2005, decretado pelo presidente Victor 
Yushchenko.  

         Igor nasceu 
no dia 01 de 
setembro de 1925  
em Kniahinin 
(Княгинине), região 
de  Rivne.   
 Em 1946 
ingressou no curso 
de Física e 
Matemática da 

Universidade 
Estadual de Lviv. 
Após a conclusão 
do curso, fez pós-
graduação no 

departamento de Física. Começou suas atividades 
de pesquisa na Universidade Yukhnovskii 
(університету І.  .  хновський). De estudante 
passou para professor e em pouco tempo foi 
promovido para chefe do Departamento de Física, 
cargo que ocupou por doze anos. Neste período, 
Igor defendeu sua Tese de Doutorado. 
 Igor Yukhnovsky desenvolveu uma série de 
métodos originais no estudo de propriedades 
termodinâmicas e estruturais dos sistemas de 
interação das partículas, em especial, o método 
dos deslocamentos e variáveis coletivas. Com 
estes métodos tornou possível a obtenção de 
resultados fundamentais na teoria dos eletrólitos. A 
construção da teoria dos sistemas de íon-molecular 
resolveu com sucesso um dos problemas centrais 
da teoria da estatística de sistemas clássicos de 
interação das partículas - o problema da 
consideração de som e equitativa das interações 
de curto e longo prazo das partículas. Esta teoria 
foi generalizada para a descrição do espaço 
limitado de sistemas, incluindo filmes e membranas 
de eletrólitos, que abriu novas possibilidades para 
os estudos de vários processos de adsorção; os 
fenômenos de filtração por membranas 
(dessalinização) e outros. Sua Monografia ―Teoria 
dos Sistemas" (1980) tornou-se um manual para 
várias gerações de estudiosos que trabalhavam na 
física de líquidos. Outra área de pesquisa, foi o 
sistema quântico, em especial o gás de elétrons em 
metais e sistema quântico Bose. Seu trabalho 
permitiu um avanço significativo em descrever as 
propriedades eletrônicas das importantes classes 

de sólidos, como os metais. Aplicação do método 
dos deslocamentos e variáveis coletiva mostrou 
eficaz também no estudo de sistemas Bose, NE4.  
 Uma das mais importantes realizações 
científicas de I. Yukhnovsky foi desenvolver os 
princípios da teoria microscópica das transições de 
fase, este método tem encontrado uma ampla 
aplicação nas obras dos cientistas.  
 É autor de 500 trabalhos científicos, 
publicados na Ucrânia e no exterior e 7 livros 
didáticos, incluindo: 

- Статистическая теория классических 

равновесных систем (1980); 
- Фазовые переходы второго рода в методе 
коллективных переменных (1985); 

- Квантово-статистическая теория 

неупорядоченных систем (1991); 
- Основи квантової механіки (2002); 

- Мікроскопічна теорія фазових переходів у 

тривимірних системах (Л.: Євросвіт, зі співавтор.); 
- Вибрані праці. Фізика Л.: В-во Львівської 

політехніки,(2005); 
- Вибрані праці. Економіка (Л.: В-во Львівської 
політехніки, (2005) 

 Igor Yukhnovsky exerceu os cargos de 
Presidente do Instituto da Memória Nacional da 
Ucrânia,  Diretor Honorário do Instituto de Física da 
Matéria Condensada do NAS da Ucrânia, Doutor 
Honorário do Instituto de Física Teórica.  
Bogolyubov da Ucrânia. 
 Em 1990, Igor Yukhnovsky foi eleito 
deputado da Verkhovna Rada da Ucrânia.  No 
parlamento liderou a oposição como Presidente do 
Conselho do Povo. De 1990 à 1993 foi Presidente 
da Comissão de Ciência e Educação da Verkhovna 
Rada e membro do Conselho Supremo.  Em 1992 
trabalhou como consultor do Estado da Ucrânia e 
levou o Colégio de ciência e tecnologia política da 
Duma Estatal da Ucrânia. De 1992 à 1993 foi 
primeiro vice-primeiro-ministro da Ucrânia.  Em 
1994, novamente eleito para o Verkhovna Rada. 
Em 1998, reeleito deputado. De dezembro de 1999 
à março de 2002 foi Presidente da Comissão de 
Ciência e Educação da Verkhovna Rada. Em 2002, 
pela quarta vez eleito para o Verkhovna Rada da 
Ucrânia, por uma lista única do bloco de Viktor 
Yushchenko "Nossa Ucrânia", sendo escolhido 
como Vice-Primeiro Ministro, e mais tarde 
presidente da Comissão de Ciência e Educação.   
Premiação: 
 Ordem «Знак пошани»;  Ordem do Mérito I 
Grau, Ordem do Príncipe Yaroslav o Sábio V Grau; 
Cavaleiro da Ordem do Estado; Doutor Honorário 
do Instituto de Física NAS da Ucrânia e Doutor 
Honoris Causa da Universidade Nacional de Lviv.  
 O vídeo com a entrevista de Igor Yukhnovsky 

produzido dia 12 de maio de 2011, pelo Partido Svoboda 

(Свобода) está disponível no endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=9HGkM3CjNzM&playnext=1

&list=PLBAC088D0E75C9793 
Da Redação 

  

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BA&usg=ALkJrhjuluHFe-wem1XlHrdP3HTssR2FCA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC'%25D1%258F%25D1%2582%25D1%2596&usg=ALkJrhi_Q4Eeh4Z6OKwyQirov-eC3tY-0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC'%25D1%258F%25D1%2582%25D1%2596&usg=ALkJrhi_Q4Eeh4Z6OKwyQirov-eC3tY-0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582_%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC_%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259D_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=ALkJrhiq83fMS3los0B5lzkfbJ-fwSR_mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582_%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC_%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259D_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=ALkJrhiq83fMS3los0B5lzkfbJ-fwSR_mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597_%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596_%25D0%259C._%25D0%259C._%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259D_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=ALkJrhjclnUe7M4n-EZZSVB0p5x_Q6HVow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597_%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D1%2596%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596_%25D0%259C._%25D0%259C._%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259D_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=ALkJrhjclnUe7M4n-EZZSVB0p5x_Q6HVow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/1990&usg=ALkJrhivcgtaQTVlBpyRsPsJEnjn3Fm9hA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=ALkJrhhi57BLXhis1dN6ibnSZuG0G2l6rw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/1990&usg=ALkJrhivcgtaQTVlBpyRsPsJEnjn3Fm9hA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/1993&usg=ALkJrhjMX0ra58UzF6J5EPkYWJ5foXOW1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/1992&usg=ALkJrhj-XJyIrlFhuZPj8BTXSoAnqMYzyA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/1993&usg=ALkJrhjMX0ra58UzF6J5EPkYWJ5foXOW1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/1994&usg=ALkJrhgm8fIPy3z7z8NYt8-mITAFQeck5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/1998&usg=ALkJrhjkRujdvPEnITpp062KkYmLrtr9jQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/1999&usg=ALkJrhi5bsj_vXHeWmIVo8Zdkt_HhEXsMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/2002&usg=ALkJrhgXlk2WbvV5q-qXaXMrznMiAQfvgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/2002&usg=ALkJrhgXlk2WbvV5q-qXaXMrznMiAQfvgA
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UNESCO anuncia inclusão de Sítio 
Cultural na Ucrânia 

 

 Na 35ª Sessão do Comitê do Patrimônio 
Mundial da UNESCO, encerrada no dia 28 de junho 
de 2011, foi aprovado a inclusão na lista de 
Patrimônio Mundial a Residência dos Metropolitas 
Ortodoxos de Bucovina (Резиденція православних 
митрополитів Буковини і Далмації), o Sítio 
Cultural passa a ser reconhecido como de 
―excepcional valor universal‖. 
 

          

 A Residência dos Metropolitas de Bucovina 
localizado na cidade de Chernivtsi (Чернівці), 
Ucrânia, representa uma sinergia magistral de 
estilos arquitetônicos construídos pelo arquiteto 
tcheco Josef Hlavka no período de 1864-1882. A 
propriedade, um excelente exemplo de arquitetura 
do século 19 historicista, também inclui um 
seminário e convento e é dominado pela cúpula da 
Igreja do Seminário, cruciforme, com um jardim e 
parque. O complexo expressa influências culturais e 
arquitetônicas desde o período bizantino e 
incorpora a  presença da Igreja Ortodoxa durante o 
domínio dos Habsburgos, refletindo a política 
Império Austro-Húngaro de tolerância religiosa. 
 O edifício principal, onde atualmene está 
estabelecida a  Universidade Nacional de Chernivtsi,  
foi a Sede Metropolitana com seus quartos 
luxuosos, apartamentos espaçosos usados para 
descanso e trabalho, onde se realizava audiências 
para convidados ilustres e as reuniões diocesanas.   

        Entre os prédios do edifício principal com sua 
beleza e grandiosidade o que impressiona é o Hall 
Sinodal, um dos mais belos da Europa, decorado 
com mármore (daí seu nome atual - Marble) e 

continua com galerias laterais e colunas, que conta 
com o teto de madeira decorada com rica 
ornamentação.    
 Outras instalações do edifício principal, que 
mantiveram a sua aparência original é a sala de 
conferências do Santo Sínodo (o Salão Vermelho 
atual). Suas paredes são decoradas com seda 
chinesa vermelha, teto de madeira decorada com 
ornamentos e coberto com piso em parquet  
vermelho, carvalho e verde limão.  Em uma das 
enormes salas há espelhos veneziano, criado pela 
tecnologia antiga que conta com até cinco camadas 
de prata. À esquerda da entrada para a residência 
está localizado dois seminários.  Um destes foi o 
seminário teológico, criado em1828, o  que ocupou 
o segundo andar do edifício á direita da entrada 
principal funcionava a escola, museu e fábrica de 
velas.  O teto do edifício histórico do presbitério, 
como a residência inteira são cobertos com 
azulejos. No meio do edifício acima da entrada 
principal fica a torre com o relógio e uma cúpula 
em um círculo decorado com estrelas de David e há 
também a Igreja dos Três Santos. 
 O vídeo com as imagens da Residência dos 
Metropolitas de Bukovina está disponível no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=jOEEZsvsTHY 
 O vídeo produzido pelo Canal 24 da Ucrânia, 

sobre a notícia da Residência dos Metropolitas de 

Bukovinian está disponível no endereço: 
http://play.ukr.net/videos/show/key/ce36adba6f62dcbc3

a38e7852dd5e68a 
Da Redação 

 

 

Maior bandeira nacional da Ucrânia foi 
confeccionada em Kherson 

 

  Na solenidade 

ocorrida no dia 
02 de julho 

durante 
abertura do 

Festival 
Beneficente 
"Купальські 

зорі", na cidade 
portuária de 
Kherson foi 

exposta em frente a Estação Rodoviária, a maior 
bandeira ucraniana, medindo 150 por 50 metros, 
segundo declaração do prefeito Anatoly Neghra 
(Анатолій Негра). 

 Kherson, que significa península no grego 
antigo, foi fundada em 1778, atualmente possui 312 
mil habitantes e está localizada no sul da Ucrânia. 
O Festival:   
 A administração municipal e o Departamento 
de Cultura e Turismo da Administração Regional do 
Estado de Kherson promovem desde o ano de 

  

 

  

  

 
Мармурова зала, Резиденція митрополітів, Чернівці 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258F&usg=ALkJrhjN-G8wOsj1yh2o_6hLXgTaF5zjQw
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=uk&tl=pt&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2586%25D1%2596&usg=ALkJrhgPzz47Fur_nJHvJ7DpySidnyN7bg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
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2003 o Festival "Купальські зорі", no primeiro final 
de semana do mês de julho. 
 

    

 O evento atrai turistas de toda a Ucrânia e do 
exterior: Polônia, Romênia, Alemanha, Bielorrússia, 
Bulgária e Rússia entre outros. 
 Cerca de 37 mil espectadores passaram nos 
dois dias do Festival e 2.470 membros fizeram 
parte das equipes de organização.  
 Neste ano vários grupos artísticos se 
apresentaram: Da cidade de Lechna Lublin na 
Polônia, Kaliningrado na Rússia, da cidade de 
Sevastopol na Criméia, da Odessa, das regiões de 
Dnepropetrovsk, Kirovograd, Mykolayiv, Potavskoyi, 
Chernihiv, Vinnytsia, Khmelnytsky e dos 12 distritos 
que pertencem a região de Kherson. 
 Na competição de beleza para escolha da 
rainha do Festival a eleita foi Irina Nartova 
Skadovsk (Ірина Нартова Скадовськ), em segundo 
lugar ficou Anastasia Semenova Skadovsk  
(Анастасія  Семенова Скадовськ) e na terceira 
colocação Catherine Kerelyuk Skadovsk (Катерина 
Керелюк Скадовськ). 
 Durante o festival são realizadas, também, 
exposições de artesanato e competições 
esportivas: regata a vela, provas de barco a remo e 
caiaques, futebol, vôlei, tênis de mesa, boxe e 
pára-quedismo.  
 

 O vídeo do Festival produzido pela VTVPlus está 
disponível no endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=tcchnV8dHrU 
 

Da Redação 
 

 

Grupo Kalena em Florianópolis 
  
 Apresentação do Grupo Folclórico Ucraniano 
Kalena de União da Vitória, Paraná vai acontecer 
dia 27 de agosto, durante o ―11º Encontro das 
Nações‖ no Largo da Alfândega em Florianópolis. 
 O evento é organizado pela Fundação 
Cultural Franklin Cascaes com apoio da Prefeitura 
Municipal. 

Da Redação 

Grupo Folclórico Vesselka inicia 
aulas de danças para crianças 

 

  A Secretaria      
Municipal da 
Cultura do 
município de 
Prudentópolis 
no Paraná 
iniciou no dia 
11 de junho 
as aulas de 

dança 
ucraniana na localidade de Tijuco Preto, zona rural 
do município. A aula inaugural contou com a 
participação de cerca de 50 crianças e 
adolescentes da comunidade. A iniciativa conta 
com o apoio dos professores André Zakalugem e 
Milena Zakalugem, do Grupo Folclórico Ucraíno-
brasileiro Vesselka. O projeto tem a participação 
também do secretário da Cultura, Luis Xavier e do 
gerente do departamento, Daniel Aluiz Zanzeluk, 
que também fazem parte do Vesselka. 
 Além das aulas em Tijuco Preto, também 
estão sendo ministradas aulas de dança na 
localidade de Ponte Nova.  

(P.M. de Prutentópolis) 
 

 

Escola desenvolve projeto de 
resgate a cultura ucraniana 

 

 A Escola Municipal Professora Milene da Silva 
Barczak no município de Cruz Machado-Paraná, 
juntamente com o seu grupo de professores e 
alunos vem desenvolvendo durante o ano letivo um 
projeto de resgate da cultura e tradição ucraniana, 
ainda muito presente na localidade da Linha Vitória. 

 Através 
de um 

trabalho 
desenvolvido 

pela 
professora 

Juliane Kasiuk 
Scibor, que 

promove 
aulas de dança com um grupo de alunos que já 
conta com 60 integrantes. Segundo os objetivos do 
projeto, as próximas atividades também serão 
voltadas a trabalhos artísticos, como, bordados e 
pinturas, destacando a importância de valorizar a 
cultura das origens étnicas, partindo do incentivo 
no ambiente escolar. Segundo a professora Juliane, 
o projeto viabiliza a interação da escola com a 
comunidade em geral, que apóia e incentiva esse 
trabalho colaborando como pode. 

Jornal Vale do Rio D'areia, 29.06.2011  
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Grupo Folclórico Ucraniano  
Poltava comemora 30 Anos   

 

O Teatro Guaíra foi o palco da apresentação 
comemorativa do trigésimo aniversário 
  

 No sábado dia 16 de julho, por ocasião do 
50ª edição do Festival Folclórico e de Etnias do 
Paraná, o Grupo Folclórico Ucraniano Poltava, fez 
uma apresentação memorável de dança, canto e 
música folclórica ucraniana que agradou o público 
que lotou as dependências do Teatro Guaíra em 
Curitiba.   
 A atual diretoria do Poltava tem como 
presidente Carlos Valdir Henze Junior e na 
coreografia Andrea Sidyr  e Genilson M. Ferreira 

       Histórico: 
 O Grupo Folclórico Ucraniano Poltava foi 
fundado no dia 13 de junho de 1981, por jovens 
descendentes de ucranianos, que se reuniram no 
Clube Poltava, em Curitiba, onde ensaiaram os 
primeiros passos.  
 Sua estréia ocorreu no dia 9 de outubro de 
1982 na inauguração do Centro Religioso-Cultural 
Ucraniano Poltava.  
      O nome do Grupo deve-se à cidade de Poltava, 
uma das mais importantes da Ucrânia que se 
destaca como grande centro cultural da terra mãe.  
 O Poltava completa 30 anos de ininterrupto 
trabalho na preservação e divulgação da cultura 
ucraniana. Cultura esta manifestada através de seu 
grupo de danças; infantil, juvenil e adulto; coral 
adulto e juvenil, capela de banduristas e orquestra, 
reunindo ao todo mais de 200 integrantes que 
investem seu momento de lazer em prol desse rico 
e milenar folclore. 
  

 O vídeo da dança ―hopak‖ apresentado pelo 
Grupo Folclórico Ucraniano Poltava no 50º Festival 
Folclórico e de Etnias do Paraná está disponível no 
endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=WYe_hqKAouk 
 

Da Redação 

 

50º aniversario da Capella de 
Banduristas Taras Shevchenko 

 

A Capella de Bandura "Taras Shevchenko" foi 
fundada em 06 junho de 1961, em Buenos 
Aires na Argentina. 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 O fundador da Capella de Bandura foi o 
maestro Basilio Kaczurak, que a dirigiu com grande 
sucesso por 25 anos. A Capella é formada por um 
grupo vocal e instrumental, que tem como objetivo 
o desenvolvimento e a promoção do instrumento 
musical de cordas ucraniano "bandura" e também o 
resgate das obras antigas do repertório musical  
bandurístico ucraniano. 
 O Concerto comemorativo aos 50 anos de 
atividades da Capella de Bandura "Taras 
Shevchenko" foi realizado no dia 17 de julho no 
Teatro Ateneo em Buenos Aires.  
 Nas programações do 50º Aniversário da 
Capella a  Associação Cultural da Ucrânia PROSVITA  
realizou no mês de julho um Workshop de canto e 
Bandura  a cargo do maestro Viktor Mishalov, do 
professor Ricardo Beregovoy e da professora Stefa 
Rostaweszcky.  
 Assim, a Associação Cultural Prosvita entende 
que a melhor maneira de comemorar os 50 anos de 
Capella Bandura é ajudar na formação de novos 
jovens talentos ucranianos.  

Da Redação 
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Barvinok no Festival Folclórico e de 
Etnias do Paraná 

  

        O Folclore Ucraniano Barvinok apresentou-se 
dia 13 de julho no palco do Teatro Guaíra em 
Curitiba, na 50º edição do Festival Folclórico e de 
Etnias do Paraná.  Com o cargo de Diretora-
Presidente sob a responsabilidade de Sonia Preima 
Sysak o Barvinok conta com aproximadamente 150 
componentes, dividido nas categorias adulto e 
infantil, coordenado pela  ―Subotna Chkola Lessia 
Ukrainka‖, no espetáculo, também teve grande 
destaque o Coral. 
 No show o Barvinok mostrou danças de 
várias regiões da Ucrânia, desde as estepes até os 
Montes Cárpatos, demonstrando através das 
danças, as características dos trajes, das músicas, 
dos passos, bem como a delicadeza das moças e a 
força de seus famosos Cossacos, na defesa de suas 
terras. Já nas canções, o Coral sob a regência do 
maestro Lauro Cesar Preima apresenta o 
sentimento de religiosidade, de amor e de 
esperança de seu povo.  
      Programa do Barvinok apresentado no Festival: 
 Danças Adultas  
- Previt; Hopak Viazanka; Pokutia; Barvinok; 
Zaporoghetz; Volenia/Sucidka; Hutsulka; Bubon e 
Hopak Kolom. 
 Danças Infantis  
- Volennsky Tanetz; Na Bazari e Ditotchei Hopak. 
 Coral 
Blahoslovê Duche Moia Hóspode; Lhon, Bandureste  
Orle Sesei; Ihaly Kozatchenky; Ihaly  Hloptsi e Bida 
Mene ta Zastavela 
 Orquestra 
Namysto – musica instrumental da região da 
Hutsulchena sob a regência do maestro Felipe 
Melnyk Oresten. 

 

      O vídeo com a dança ―Zaporojetz‖ apresentada pelo 
Foclore Ucraniano Barvinok no 50º Festival Folclórico e 

de Etnias do Paraná está disponível no endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=t0HDSCd33yI 
 

Da Redação 

 

Paraná ganhará dois novos museus 
 

 Até 2014, o Paraná deve ganhar dois novos 
museus em Curitiba e Prudentópolis, na região 
centro-sul do estado. Ambos serão federais e com 
administração do Ministério da Cultura (MinC). As 
propostas são do Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) e a elaboração dos projetos para instalação 
dos museus – em Curitiba, será abrigado na 
agência central dos Correios e, em Prudentópolis, 
construído em um terreno que será doado pela 
Eletrobrás – devem iniciar ainda neste semestre. A 
iniciativa parte das ações previstas pela Política 
Nacional de Museus.  

     Em 
Prudentópolis      
a idéia é 
fazer o 

Museu 
Federal 

Ucraniano 
aproveitando 

acervos 
existentes na 
cidade e 

também buscando materiais nos municípios do 
entorno, segundo o presidente do Ibram, José do 
Nascimento Júnior, Os custos que o museu deve 
gerar não foram informados pelo órgão. 
Nascimento disse que só terá a informação quando 
o projeto estiver finalizado, mas que ambos os 
museus terão orçamento federal. O presidente 
salienta que o museu de Prudentópolis não deve se 
concentrar apenas na cultura e colonização 
ucraniana, mas vai trazer obras que dialogam com 
os imigrantes que continuam aqui. ―Queremos 
valorizar esse campo étnico tão importante na 
colonização do Paraná e do sul do Brasil   
 Segundo o deputado Ângelo Vanhoni (PT), 
que é suplente das comissões de educação e 
cultura e deve ajudar a ―patrocinar‖ os projetos 
criando emendas parlamentares que destinem mais 
verbas para o orçamento da área cultural, a 
implantação de um museu em Prudentópolis 
integra um conjunto de ações do governo federal 
na região, como a restauração de igrejas. No 
município de Mallet, a reforma da igreja na cidade 
custou R$ 1,3 milhões e teve verba do Instituto do 
Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), 
Caixa Econômica e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
―São cidades que preservam a língua e que têm 
uma juventude integrada com o folclore ucraniano e 
polonês. Um museu deste porte será de extrema 
importância‖.                 (Gazeta do Povo, 24.07.2011) 

 

 O vídeo produzido pela TV Campos Gerais sobre 
o Museu do Milênio, em Prudentópolis, está disponível 
no endereço: 
http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/04/14/cg-rural-
museu-ucraniano/# 

  

 

  

  

 
Miroslava Krevey , Diretora do Museu 
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Participação da Ucrânia nos Jogos 
Mundiais Militares  

 

 A cidade do Rio de Janeiro foi a sede da 5º 
edição dos Jogos Mundiais Militares, entre os dias 
16 de 24 de julho, que contou com a participação 
de 112 países. 
 No total, a delegação da Ucrânia chegou no 
Brasil com 70 pessoas, liderada pelo Chefe do 
Ministério do Esporte da Defesa da Ucrânia, o 
mestre de esportes de classe internacional 
Alexander Velichko (Олександр Величко). 

 As Forças Armadas da Ucrânia, desde 1993, 
é membro pleno do Conselho Internacional do 
Esporte Militar – CISM, que inclui 133 países, cujo 
lema é "Amizade através do Esporte". 

 A Ucrânia terminou a competição no 10º 
lugar com um total de 18 medalhas conquitadas, 
sendo 5 de ouro, 4 de  prata e 09 bronze: 

Medalhas de Ouro: 
 - Natação 50m Peito  
     Andrii Kovalenko - (Коваленко А.С.) 

 - Arremesso de Peso Masculino 
    Andrii Semenov (Семенов А.С.) 

 - 100 metros Feminino  

     Mariya Ryemyen (Ремень М.В.) 
 - Pentatlo Moderno   

    Iryna Khokholova 
 - Vela HPE25 - Open Fleet Race - Misto    
   Yevgen Braslavets (Браславець Є.А.)  e  
   Ganna Kalinina (Калініна А.Г.) 

Medalhas de Prata 
 - Salto em Altura Masculino  
   Yurii Krimarenko (Крімаренко Ю.В.) 

 - Lançamento de Martelo Feminino  
   Nataliia Zolotukhina (Золоту хіна Н.О.) 

 - Pentatlo Moderno Feminino por Equipe 

    Iryna Khokholova 
    Nataliia Levchenko (Левченко Н.П.) 

    Anastasiya Spas (Спас А. Ю.) 
 - 200 metros feminino   
    Mariya Ryemyen (Ремень М.В.)  

Medalhas de Bronze 
 - Esgrima Individual Sabre   

   Olena Voronina (Вороніна О.В.) 

 - Natação Feminino 100m Peito 
    Svitlana Bondarenko (Бондаренко С.М.) 
 - Salto em Altura Masculino  

   Dmytro Dem’ianiuk (Дем'янюк Д.О.) 
 - 100 metros Feminino                                                               
   Olesya Povkh (Повх О.І) 

 - Salto Triplo Feminino  
 - Ruslana Tsykhots’ka (Цихоцська Р.Г.) 

 - Boxe Masculino +91kg/Super-Pesado  
    Andrii Tomchuk (Томчук А.О.)                                                                                                                                                                         

 - 200 metros Feminino   

   Olesya Povkh     
  - Revezamento - 4x100m Feminino  

   Yevheniia Snihur (Снігур Є.В.),  
   Olena Chebanu (Чебану  О.І.) 

      Mariya Ryemyen e  
   Olesya Povkh 

 - Salto em Distância Feminino  

    Ruslana Tsykhots’ka (Цихоцська Р.Г.) 

 O Brasil foi o grande campeão da 5º edição 
dos Jogos Mundiais Militares, conquistando 114 
medalhas, sendo 45 de ouro, 33 de prata e 36 de 
bronze. 
 O quadro das medalhas completo está disponível 

no endereço: 
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZZ/ZZM195A_@@@@
@@@@@@@@@@@@@POR.htm 

Da Redação 
 

5 Всесвітні ігри військовослужбовців 
 

 24 липня 2011 року закінчилися 5 Всесвітні ігри 

військовослужбовців, що проводилися у м. Ріо-де-
Жанейро (Бразилія).  У командному заліку перемогла 

команда-господар змагань з 114 нагород (45+33+36). 

На другому місці - збірна команда Народновизвольної 
армії Китаю (37+28+34=99). Трете місце виборола 

збірна команда Збройних сил Італії (14+13+24=51). 
55 країн-учасниць повертаються з Ігор з нагородами. 

Список країн-медалистів 

(http://www.rio2011.mil.br/results/ENG/ZZ/ZZM195A_@
@@@@@@@@@@@@@@@@ENG.htm). Збірна 

команда Збройних сил України посіла почесне 10 
місце серед 110 країн-учасниць. У здобутку 

українських спортсменів 18 нагород: 5 золотих, 4 
срібних та 9 бронзових. Найбільше нагород для нашої 

збірної здобули спортсмени-легкоатлети - 11, а 

найтитулованішою стала працівник ЗСУ Ремень Марія, 
яка перемогла у бігу на 100 м, здобула срібну 

нагороду у бігу на 200 м та була третьою у складі 
естафетної команди 4Х100 м.  

 Львівські армійці повертаються з бронзовою 

нагородою солдата Дем'янюка Дмитра (стрибки в 
висоту), 4 місцем сучасних п'ятиборців у командних 

змаганнях (молодший сержант Боркін Євген, старший 
солдат Федечко Андрій, молодший лейтенант 

Байталюк Сергій), 4 місцем сучасних п'ятиборців у 
змішаній естафеті (молодший лейтенант Байталюк 

Сергій), 4 місцем стрільбі з гвинтівки лежачі у 

командних змаганнях (старший лейтенант Кальниш 
Наталія). 

“nsblvs.org”, 25 липня 2011 

 

  

 
Premiação 200m. Rasos. Da esq.: Prata, Mariya Ryemyen-Ucrânia, 

Ouro, Ana Silva-Brasil e Bronze, Olesya Povkh-Ucrânia, 

Foto: Dhavid Normando 

  

http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZZ/ZZS103A_SW@@@@@@@@@@@@@@@POR.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZZ/ZZS103A_MP@@@@@@@@@@@@@@@POR.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZZ/ZZS103A_SA@@@@@@@@@@@@@@@POR.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZZ/ZZS103A_MP@@@@@@@@@@@@@@@POR.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZB/ZBB101A_MP@@@@@@@@@@@@@@@POR_number=171619.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZB/ZBB101A_MP@@@@@@@@@@@@@@@POR_number=171615.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZB/ZBB101A_MP@@@@@@@@@@@@@@@POR_number=171617.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZZ/ZZS103A_FE@@@@@@@@@@@@@@@POR.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZZ/ZZS103A_BX@@@@@@@@@@@@@@@POR.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZB/ZBB101A_AT@@@@@@@@@@@@@@@POR_number=171707.htm
http://www.rio2011.mil.br/results/POR/ZB/ZBB101A_AT@@@@@@@@@@@@@@@POR_number=171699.htm
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Representação Central lança novo site 
 

 Segundo o presidente da Representação Central 

Ucraniano-Brasileira, Vitório Sorotiuk o site está com 
novo desenho e novas ferramentas. Agora é possível 

publicar as fotos dos eventos, como a Feirarte ou o 
Festival de Músicas. Estudar a língua ucraniana 

acessando em Cultura, língua ucraniana. 

 Também pode fazer a ligação com outros sites de 
forma rápida.  

  Agora você pode enviar a notícia do evento que a 
sua comunidade, igreja ou sociedade vai realizar. Em 

seguida estará no calendário de eventos. Nós 

pretendemos transformar o calendário de eventos em 
um instrumento em que todas as atividades sociais da 

comunidade sejam noticiadas. Assim, uma festa de igreja 
em um município determinado ao ser publicado poderá 

ser visto por descendentes com origem naquela 
comunidade e aproveitar a ocasião para fazer a visita.  

 Envie sugestões, matérias sobre a sua entidade, 

grupo folclórico, faça críticas e sugestões, que assim 
vamos aprimorando o site. www.rcub.com.br. 

Vitório Sorotiuk  
Presidente da RCUB  

 

 

Novas tecnologias para o diagnóstico 
de doença cardiovascular para a 

região de Chernihiv  
 

Agora os pacientes com doença 
cardiovascular em Chernihiv são tratados de 
forma mais eficaz  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Durante a coletiva de imprensa os jornalistas 
visitaram o Centro Regional de Cirurgia 
Cardiovascular,  na Cidade de Chernihiv (Чернігів).  
 O evento foi organizado pela Administração 
Regional de Chernihiv e pelo  Ministério da Saúde 
da Ucrânia. Foi motivado pela apresentação do 
mais avançado equipamento de raios-X e 
angiografia cerebral "PHILLIPS Allura XP10", usado 
para diagnosticar doenças cardiovasculares, em 
operações com doença coronariana, infarto agudo 
do miocárdio, para tratar distúrbios agudos de 
circulação cerebral, doenças cardíacas congênitas 
e adquiridas. 
 O Chefe do Departamento de Cirurgia 
Cardiovascular, doutor Valdomiro Gerasimov 

(Володимир Герасимов), explicou que o 
equipamento permite que durante a cirurgia pode 
chegar aos remotos cantos do coração, até mesmo 
para ver o seu lado de trás. O equipamento facilita 
a transferência de pacientes no período pós-
operatório, reduzindo sua estadia em uma cama de 
hospital, acelerando o processo de reabilitação.  
 ―Todos os anos realizamos cerca de 1.000 
cirurgias cardíacas e 600 angioplastia coronária, o 
que é consistente com as normas européias por 
milhão de habitantes‖, explicou o Chefe do 
Departamento. 

 Da Redação 

 

 

Em memória de 

Maria Kruk Kovaliuk 
 

        Dona Maria, 
baba Maria, tia Maria 
ou simplesmente 
Maria, nasceu em 
25/03/1926 em Três 
Barras-SC, numa 
família de 11 irmãos 
dos quais tinha muito 
orgulho e amava 
muito.   
 De família 
tradicional ucraniana, 
preservou as 
tradições e a cultura 
ucraniana com afinco 

ao lado do esposo João. Ensinou-nos a também 
preservar nossa cultura com seu exemplo 
participando ativamente da Sociedade Ucraniana, 
do coral da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, do 
coral do Barvinok e da Organização Feminina como 
membro e diretora junto à SUBRAS então União 
Agrícola Instrutiva. Seus filhos seguiram seus 
passos e também os netos estão no mesmo 
caminho, como dançarinos e admiradores da 
cultura ucraniana. Isto a deixava muito  orgulhosa. 
No seio familiar as tradições ucranianas também a 
acompanharam. Suas cestas eram as mais bonitas, 
suas pascas chamavam a atenção de todos pela 
beleza.  
 Dedicava muita atenção e carinho a todos 
nas reuniões familiares. Só se sentava depois de 
inúmeros ―mãe, baba, sente! Não falta mais 
nada!‖ Sempre amou e teve muito orgulho da 
família que construiu. Vibrava com o sucesso de 
cada um dos filhos e netos. Aos seus genros e 
noras dedicou amor maternal até seus últimos dias.  
 Faleceu na madrugada do dia 09/06/2011, 
aos 85 anos de idade, deixando o esposo João, os 
filhos Anisia, Vacelh, João e Núbia e nove netos! 
  

 ічная пам'ять!   
A família  

  

 
Прес-служба Управління охорони здоров»я 

облдержадміністрації 

  

  

 

  

http://www.rcub.com.br/
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NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO  
DO EX-PRESIDENTE DO BRASIL  

SENADOR ITAMAR FRANCO 
  

 A Representação Central Ucraniano Brasileira 
– RCUB, entidade que congrega a comunidade 
ucraniana brasileira, vem manifestar o seu pesar 
pelo falecimento do Ex-Presidente da República do 
Brasil Senador Itamar Franco.  
 O Ex-Presidente Itamar Franco em 
25.03.1994 recebeu uma delegação da comunidade 
ucraniana brasileira, em Brasília, em palácio e, 
atendendo a sua reivindicação, prontamente 
determinou a instalação da Embaixada do Brasil em 
Kyiv, capital da Ucrânia, e designou o primeiro 
Embaixador do Brasil.  
 Solicitamos a todos os membros da 
comunidade ucraniana brasileira que guardem em 
todas as suas atividades e celebrações um minuto 
de silêncio em memória do Ex-Presidente Itamar 
Franco. 
 Curitiba, 02 de julho de 2011. 

 

Vitorio Sorotiuk 
Presidente da Representação Central  

Ucraniano Brasileira 
 

* * * 
 

PRESIDENTE ITAMAR FRANCO RECEBE 
COMUNIDADE UCRANIANA 

(Jornal O Lavrador nº 238(3683) – março de 1994) 
 

 Diretores da Representação Central 
Ucraniano-Brasileira e membros da Comunidade 
Ucraniana foram recebidos no último dia 25 de 
março em Brasília pelo Presidente Itamar Franco. 
 Numa audiência realizada no gabinete da 
Presidência, no Palácio do Planalto, o Sr. Mariano 
Czaikowski, vice-presidente da Representação 
Central Ucraniano-Brasileira e presidente da 
Câmara de Industria e Comércio Brasil-Ucrânia, 
apresentou os cumprimentos da comunidade 
ucraniana do Brasil, e entregou uma carta com os 
principais anseios da etnia ucraniana.  

Da esquerda: Manoel L. Vieira, Mariano Czaikowski, Jorge Serathik, Dr. 

Affonso Antoniuk, Presidente Itamar Franco, Marisa Lucas, Dr. Felipe Lucas, 

Embaixadora Vera Pedrosa, Vitório Sorotiuk, Sergio Maciura e o 

Subsecretário Geral da Presidência Zenik Krawctschuk. 

 A reunião ocorreu num clima de grande 
cordialidade, e o presidente, na presença do 
Subsecretário Geral da República Zenik Krawctchuk 
e da Embaixadora Vera Pedrosa, informou detalhes 
sobre o atual estágio das relações diplomáticas 
entre Brasil e Ucrânia. 
 Na oportunidade foi afirmado que o Governo 
tem como objetivo principal a abertura da 
Embaixada do Brasil em Kêiv, capital da Ucrânia. 
Com relação da abertura da Embaixada Ucraniana 
em Brasília, e do Consulado em Curitiba, 
manifestaram plena concordância, aguardando 
gestões neste sentido por parte do Governo da 
Ucrânia. 
 Finalizando a audiência, foram apresentados 
a Sua Excelência e a seus assessores, votos de Feliz 
Páscoa, e entregues Pêssankas, inclusive duas de 
ovos de emas do Palácio Alvorada. 

(Sergio Maciura) 

* * * 
A CARTA: 
  “A Representação Central Ucraniano-
Brasileira, entidade civil que congrega e representa 
as organizações existentes na Comunidade 
Ucraniana do Brasil, em nome dessa comunidade 
que atualmente soma mais de 400.000 membros 
radicados em sua maioria no Estado do Paraná, 
vem por meio desta: 
- MANIFESTAR sua satisfação pelo 
reconhecimento por parte do Governo Brasileiro da 
Independência da Ucrânia no ano de sua 
restauração em 1991; 
- CONGRATULAR-SE com Vossa Excelência por 
ter criado, por Decreto de 31.03.1993, a Embaixada 
do Brasil em Kêiv, Ucrânia, cumulativa, entretanto, 
com a Embaixada do Brasil em Moscou; 
- levando em conta que a Ucrânia: é o país mais 
vasto da Europa, com território de 603.700 Km2.; 
que sua população é superior a 53 milhões de 
habitantes; - que as perspectivas de um profícuo 
relacionamento comercial, científico e tecnológico, 
cultural e político são muito vastas; - que a 
Comunidade Ucraniano-Brasileira anseia por uma 
efetiva aproximação entre os dois países, 
SOLICITAR, mui respeitosamente, o empenho do 
Governo de Vossa Excelência para que seja 
instalada o mais breve possível a Embaixada do 
Brasil na Capital da Ucrânia, o que seguramente 
será condizente com os interesses mútuos, sob 
todos os aspectos. 
- SOLICITAR, outrossim, que se criem condições 
para facilitar a instalação da respectiva Embaixada 
da Ucrânia em Brasília. 
 Contando com a benevolente compreensão 
de Vossa Excelência firmamos-nos 
respeitosamente” 
 

 Dr. Afonso Antoniuk   Peter Jedyn   Mariano Czaikowski 
  Presidente de Honra       Presidente           Vice-Presidente 
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Produção de girassol aumenta 
na Ucrânia 

 

O país ocupa a segunda colocação na 
produção mundial da oleaginosa. 

          Analistas prevêem crescimento da 
produção de grãos de óleo de girassol bruto na 
Ucrânia para um recorde de 3,1 milhões de 
toneladas para a safra 2010-2011.  A Ucrânia 
consome apenas um sexto do óleo produzido, com 
este resultado, as exportações devem ultrapassar 
2,6 milhões de toneladas, 100 toneladas a mais do 
que o ano passado.  
 A região de Slobozhanshchina (Слобідська) na 
Ucrânia, divisa com o território russo, é uma das 
maiores produtoras de girassol do país. 
 O volume de exportações mundiais de óleo 
de girassol, no biênio 2011-2012 será de mais de 5 
milhões de toneladas. Isto significa que a Ucrânia 
detém mais de 50% das exportações mundiais. 
 De acordo com Dmitry Ushenko (Дмитрo 

Ушенко), analista da Capital BG, o negócio de 

produção de girassol continua sendo uma das 
culturas mais rentáveis, com  uma margem de lucro 
operacional nesta temporada de cerca de 50%. 
 

Da Redação 
 

 

III Fórum de Jovens Advogados da 
Ucrânia 

  

O Fórum de Jovens Advogados da Ucrânia foi 
dedicado ao “Dia da Constituição da Ucrânia”, 
realizada em Kyiv nos dias 24 e 25 junho, 
reuniu 100 jovens advogados de toda a 
Ucrânia. 
 Participaram da solenidade de abertura do 
Fórum, na sede do Ministério da Justiça da Ucrânia, 
os convidados:  Alexander Lavrynovych (Олександр 

Лавринович), Ministro da Justiça; Leonid Kravtchuk, 

Presidente da Ucrânia (1991-1994) e chefe do 
grupo de peritos científicos sobre a preparação da 

Assembléia Constituinte; Anatoly Golovin (Анатолій 
Головін), Presidente do Tribunal Constitucional da 
Ucrânia; Anatoly Selivanov (Анатолій Селіванов), 
Representante Permanente da Verkhovna Rada da 
Ucrânia no Tribunal Constitucional da Ucrânia; Yuriy 
Shemchushenko (Юрій Шемчушенко), diretor do 
Instituto de Estado e Direito; Lubomir Kopaj 
(Любомир Копай), Coordenador do Projeto da 
OSCE na Ucrânia; Alexander Kopylenko (Олександр 
Копиленко), diretor do Instituto de Legislação da 
Verkhovna Rada da Ucrânia e Mykola Koziubra 
(Микола Козюбра), juiz do Tribunal Constitucional 
da Ucrânia. 

  

 Na primeira parte do Fórum o tema da Mesa 
Redonda foi  "Constituição da Ucrânia - Fundação 
da construção do Estado e da sociedade civil legal",   
Moderador - Andrew Yevstihnyeyev (Андрій 

Євстігнєєв), membro do Conselho Coordenador dos 
Jovens Advogados do Ministério da Justiça. Na 

seqüência foi realizado um workshop coordenado 
por  Anatoly Selivanov, que salientou o estado atual 
da Constituição da Ucrânia, a noção de segurança 
constitucional e disponibilidade de pessoas para o 
tribunal.   
 Os trabalhos do segundo dia do Fórum foram 
realizados na Universidade Européia.  No Workshop 
realizado sobre aspectos das relações 
constitucionais e legais, John Dombrowski (Іван 

Домбровський), presidente do Tribunal 
Constitucional da Ucrânia, apresentou o tema -  
exemplos práticos do Tribunal Constitucional; 
Tatiana Fedoseev (Тетяна Федосєєва), Doutora em 
Direito - a realização do direito à habitação; Andrew 
Yevstihnyeyev (Андрій Євстігнєєв) - o direito a um 
ambiente seguro.  
 Após a entrega dos certificados aos 
participantes do III Fórum de Jovens Advogados, 
Andrei Butenko (Андрієм Бутенком), Presidente do 
Conselho de Coordenação dos Jovens Advogados 
do Ministério da Justiça da Ucrânia encerrou os 
trabalhos do Fórum. 
 

Da Redação 
 

 

  

 
Соняшник 
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Mais de 400 jovens da Ucrânia 
inscritos para a Jornada  
Mundial da Juventude    

 

A cidade de Madri na Espanha será a sede da 
Jornada Mundial da Juventude, no mês de 
agosto de 2011. 

       A delegação da Ucrânia já conta com mais de 
400 jovens inscritos, conforme declaração de 
Rostislav Pendyuk (Ростислав Пендюк), presidente 
da Comissão da Juventude da Igreja Greco Católica 
da Ucrânia. Apesar de ser proposta pela Igreja 
Católica, é um convite a todos os jovens do mundo. 
 No evento organizado pela Comissão da 

Juventude, Irina Shtykalo (Ірина Штикало) trouxe 
um rosário, que ganhou na Jornada Mundial da 
Juventude em Colônia na Alemanha, em 2005, e 
declarou: "Para mim, foi um evento inesquecível. 
Eu conheci muitas pessoas interessantes. Lembro-
me dos monges franciscanos que fizemos amizade‖.  
Histórico: 
 A Jornada Mundial da Juventude foi criada 

pelo Papa João Paulo II em 1985, e consiste numa 
reunião de dezenas de milhares de pessoas católicas, 

sobretudo jovens, com o objetivo de construir pontes de 
amizade e esperança entre continentes, povos e 

culturas. 

 O evento é realizado a cada dois ou três anos, 
numa cidade escolhida para celebrar a grande jornada 

em que participam pessoas do mundo inteiro. Nos anos 
intermédios, as Jornadas são vividas localmente, no 

Domingo de Ramos, por algumas dioceses ao redor do 
mundo. Para cada Jornada, o Papa sugere um tema. 

Durante as Jornadas, acontecem eventos como 
catequeses, adorações, missas, momentos de oração, 

palestras, partilhas e shows. O entusiasmo e o caráter 

juvenil se manifestam por meio da dança, da música e 
das diversas manifestações artísticas pelas ruas e nos 

lugares dos encontros, sejam espontâneas ou 
organizadas. Tudo isso em diversas línguas. Em sua 

penúltima edição, na Alemanha em 2005 reuniu cerca de 

um milhão de jovens.  
 Para João Paulo II, "…a esperança de um mundo 
melhor está numa juventude sadia, com valores, 
responsável e acima de tudo, voltada para Deus e para o 
próximo."  
 Edições anteriores: 
1986 - Roma, Itália;  

1987 - Buenos Aires, Argentina;  
1989 - Santiago de Compostela, Espanha;  

1991 - Częstochowa, Polônia;  
1993 - Denver, Estados Unidos;  

1995 - Manila, Filipinas;  
1997 - Paris, França;  

2000 - Roma, Itália;  

2002 - Toronto, Canadá;  
2005 - Colônia, Alemanha e  

2008 - Sydney, Austrália. 
 O vídeo de divulgação da Jornada Mundial da 
Juventude em Madri, elaborado pela Comissão de 
Jovens da Igreja Greco Católica da Ucrânia está 
disponível no endereço:  
http://www.youtube.com/watch?v=hEZaE6gxQu0&featur
e=player_embedded#at=13 

Da Redação 
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 Folclore Barvinok lança  
“Campanha do Forro e da Pintura”  

  

     Você, que 
aprecia o cultura 
ucraniana e seu 
rico folclore está 
convidado a 
participar da 
“Campanha do 
Forro e da 
Pintura” que o 
Folclore Barvinok   
junto a Sociedade 
Ucraniana do 
Brasil está 
lançando. 
 O forro das 
salas (130 m2.) 
em que o 
Barvinok mantém 
o seu belíssimo 

acervo de trajes está comprometido pelos cupins. 
 Vamos reformar. Precisamos de sua ajuda! 
 As doações podem ser feitas diretamente na 
secretaria da Sociedade Ucraniana do Brasil ou 
através de depósito em conta corrente: 
 Banco: HSBC 
 Agência: 119 
 Conta: 18471-33 
 A diretoria e os componentes do Folclore 
Barvinok agradecem sua colaboração. 

Roberto Andre Oresten 
Presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil 

 

Sonia Preima Sysak 
Diretora Presidente do Folclore Barvinok 

 

 

CURSO    DE    LÍNGUA    UCRANIANA 

 

Centro de Línguas da Universidade Federal 
do Paraná 

SEGUNDO   SEMESTRE    DE      2011 
 

Língua Ucraniana I 3as/5as – 18:30/20:10 
Língua Ucraniana II  3as/5as – 18:30/20:10 

Língua Ucraniana VII  2as/4as – 18:30/20:10 
As matrículas deverão ser feitas na Secretaria do 
Centro de Línguas: sala 400 – 4o andar do Edifício 

D. Pedro II - Rua Dr. Faivre, 405 (Reitoria)  
Fone: 3360-5101  -  www.celin.ufpr.br 

 Início das aulas: 10 DE AGOSTO 

 

Profa. Paulina Tchaika Milus – Fone: 3262-4094 e-mail         
e-mail: nicolas_milus@yahoo.com 

Profa. Olga Nadia Kalko – Fone: 3335-7963      

e-mail: kalko@uol.com.br 
 
 

 
O Departamento de Busca de Paradeiro que se destina a 

localizar pessoas desaparecidas está tentanto encontrar: 

Familiares de PIOTR MAKSIMOVICH BRATUS 
Local e data de nascimento: Deptowka, Chernigov- 
Ucrânia em 1902. 

Nome do Pai: Maksim Bratus 

Outras informações: Ultímas notícias vieram através de 
carta de São Paulo-SP., em 1920. 

 Quem solicita a busca é o tio Victor Vladmirovich 

Kundenko residente na Ucrânia. 
ALEXANDR SAMSONIUK/SANSONJUK 

Local e data de nascimento: Rozhyshchenskyi, 
Wolynskaya, Ucrânia em 1933. 

Filiação: Petr Samsoniuk  e Warwara Samsoniuk  
Outras informações: Veio da Alemanha para o Brasil 

entre 1945/1948. Tem a filha Wera Sansoniuk, nascida 
no Brasil. 

   Informações pelos telefones: 

 (21) 2507-3392 ramal 29 e 2507-3577 
 E-mail pessoal: tracingbrazil@yahoo.com.br 

 

Osvaldo de Bittencourt Amarante Filho 
Chefe do Departamento Nacional de Busca de Paradeiro 

 

 

A G E N D A  
Dia 07/08 – Festa da Padroeira e 25 anos      
           Sagração da Nova Igreja  

Paróquia de Sant´Ana - Pinheirinho 
Rua Mal. Otávio S. Mazza, 8228 – Fone: 3248-8873 
 

Dia 07/08 –  Festa de Santa Maria Madalena      

Catedral Ortodoxa Ucraniana São Demétrio 
Rua Candido Hatamann, 1310 – Fone: 3335-5142 
 

Dia 21/08 – Almoço “Dia dos Pais” 

Paróquia Ortodoxa Ucraniana São Miguel Arcanjo 

Rua Paraíba, 2969 – Vila Guaíra – Fone: 3329-4652 
 

Dia 26/08 – Jantar - “Independência da Ucrânia”      

Catedral Ortodoxa Ucraniana São Demétrio 
 

Dia 27/08 –  Jantar Dançante 

Grupo Folclórico Soloveiko – Colônia Marcelino  
Fone: (41) 3556-0818 (Thaicia Nogas) 
 

Dia 04/09 – Festa da Padroeira 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora 

Rua Martin Afonso, 413 – Fone: 3222-4873 
 

Dia 25/09 – Chá e Bingo da Primavera 

Sociedade Ucraniana do Brasil 
Al. Augusto Stelffeld, 795 – Fone: 3224-5597 
 

Dia 22/10 – Vetchornetsi – Noite Ucraniana 

Sociedade Ucraniana do Brasil 

Al. Augusto Stelffeld, 795   
 

 

"Se você quer que as pessoas pensem que você é muito 
inteligente, simplesmente concorde com elas." 

 (Provérbio hebreu)  
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Doações para “O LAVRADOR” 
 

Curitiba 
Ihor Baranhuk             R$ 200,00 
Ana Fialla Baranhuk      R$ 100,00 
Ana Fialla        R$ 100,00 

 

 
  
        
 

 

Ronaldo Baranhuk                R$ 100,00 
Arnoldo Baranhuk       R$ 100,00 
Roseli e Vital Ferreira      R$ 100,00 
Sonia e Miguel Basem      R$ 100,00  
Antonia Sessak       R$   70,00 
 

A todos os nossos colaboradores os mais sinceros agradecimentos 
 

 

D e u   n o   “ L a v r a d o r ” 
 Agosto de 1983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
                              ARTE  E  SABOR 

 

Pêssankas - Bordados - Porcelanas - Ícones. 

Cartões - Livros - Lenços - Artesanatos em madeira. 

Produtos tradicionais para seu presente original. 

Chás Aromáticos e Chocolates da Ucrânia. 

Material para confecção das Pêssankas. 
 

Rua Padre Anchieta, 2177 - loja 3 

(41)  3335-2249 

 

 
 

 

 
  

DEFESA DA IGREJA NA UCRÂNIA 
 

 Informa o serviço Informativo Ucraniano ―Smoloskyp‖ que foi recebida 
em Amsterdam a notícia de que, no outono de 1982, foi fundado na Ucrânia um 
Grupo em defesa dos crentes e da Igreja, dirigido por Ióssef Terélia, ex-
prisioneiro político. 
 O texto do comunicado, enviado por Terélia, sobre a fundação do Grupo 
às autoridades soviéticas, foi recebido no Ocidente por intermédio do 
―samvydav‖. Diz ele no seu comunicado: ―No dia 09 de setembro de 1982, foi 
fundada na Ucrânia o Grupo Inicial em Defesa dos Crentes e da Igreja. Eu fui 
escolhido presidente; secretário é o padre Hrehoriy Budzenshkyi. Esta é a 
resposta dos ucranianos católicos às repressões que sofre a Igreja. A partir de 
hoje, toda a informação sobre a Igreja Católica Ucraniana será transmitida à 
comunidade mundial, porque os católicos do mundo devem saber e lembrar em 
que condições nós vivemos. Nossa finalidade é a legalização da Igreja.‖ 
 Diz ainda Terélia, no seu comunicado, que as repressões sofridas pelos 
católicos na Ucrânia fizeram com que sua fé se fortalecesse, e declara que 
será para ele uma glória morrer como católico numa prisão soviética. E no final 
ele diz: ―embora a ação do mal ainda seja muito forte, nós católicos cremos e 
sabemos que todo esse mal um dia terá um fim‖.  
 
 

  

  
 

 

ADVOCACIA 
 

CARLOS POLUCHA 
OAB/PR 6141 

 

EDISON L. VASCONCELOS 
OAB/PR 10131 

 

Causas Cíveis, Trabalhistas,  
de Família, Divórcios, Separações, 

Inventários, Cobranças, Dano Moral. 
 

Rua José Bernardino Bormann, 1212 

Bigorrilho - Curitiba - PR 

(41) 3336-8720 


