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Travel back in time to experience the unique rural history of
east-central Alberta at The Ukrainian Cultural Heritage Village!

operated by the Government of Alberta. It depicts the history of east-central Alberta by telling the story of Ukrainian immigrants who 
settled in this region between 1892 and 1930. More than 30 historic structures have been relocated to the museum, restored and furnished
to the pre-1930 era; these are staffed by costumed role-players who re-enact the historic practises and activities associated with each house-
hold, institution or business. Visitors ‘travel back in time’ to participate in ‘living history’, gaining a fresh, lively perspective on the past. 

The Friends of The Ukrainian Village Society…
…is a not-for-profit, charitable organization that encourages use and 
enjoyment of The Ukrainian Cultural Heritage Village.

Since our formation in 1984 to show and share how we value the 
history and experiences of our ancestors, integral to Alberta’s rich past, 
we have acted on our mission to raise funds (through a host of special 
events) and develop programs in support of expanding and enhancing  
the treasure that is this Provincial Historic Site.

The Society has more than 500 members and welcomes you to join 
us. Become a Friend and keep history alive for generations to come!

The Ukrainian Cultural Heritage Village is an award-winning, open-air museum, owned and

FOR INFORMATION, TO DONATE OR TO BECOME A MEMBER, PLEASE CONTACT:

The Friends of The Ukrainian Village Society

8820 - 112 Street North West, Edmonton, Alberta T6G 2P8

TEL. (780) 662-3640       E-MAIL  friendsofvillage@gmail.com 

Historic Children’s Program
& Junior Interpreter Program

~ DETAILS & PRO GRAM UPDATES ~

Faye Hough at (780) 662-3855 ext. 1105
E-MAIL:  hcp.fouvs@gmail.com

WEB:  www.history.alberta.ca/ukrainianvillage

Week-long educational day camp in July and 
August provides children 6-16 with learning 
opportunities and experiences of life in the early 
1900s:  music, arts, crafts, a day in school, family 
life, farms, fields, food & much more!
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Music workshop at the Village

Volunteer Michael Mlynarz

Special thanks to all the Friends and Village staff for contributing to the newsletter ~ and to Radomir 
Bilash, Svitlana Melnyk and Dr. Andrij Hornjatkevyč for their assistance with translation and editing! � 
Особлива подякя усім приятелям і штабові Села за допомогу з цим бюлетенем, а Радомиру Білашеві, 
Світлані Мельник і д-ру Андрієві Горняткевичу за допомогу з перекладом і редаґуванням.

SAVE THE DATE! January 19 ~ Feast  of  Jordan celebrat ions at  The Ukrainian Vi l lage

Greetings from the Executive Director

Thousands flock to Children’s Pioneer Days 2012

Music festival showcases cultural traditions

New Kalyna Café features fresh local produce in menu & catering

Stelmach house moved to Ukrainian Village

Great strides made in on-site construction & restoration

The Village gift shop

Furnishing historic buildings at the Ukrainian Cultural Heritage Village

Co-operation and traditional creative pursuits are at the heart of the
Historic Children’s Program

Research family history through Alberta-Ukraine Genealogical Project

We treasure our volunteers!

Report on Village Special Events

Golf Tournament raises $9,000

Your special gift is a long-lasting legacy

Message from the Board of Directors; 2012 Executive & Board

Become a Member or Make a Donation

The Ukrainian Cultural Heritage Village ~ in the news
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Historic Children’s Program 2012

Special Events Food Service

PHOTOGRAPHS THROUGHOUT (UNLESS OTHERWISE CREDITED) COURTESY OF
THE UKRAINIAN CULTURAL HERITAGE VILLAGE, ALBERTA CULTURECO

VE
R 

PH
OT

O 
& 

A L
L  

PH
OT

OS
 O

N 
TH

I S
 P

AG
E 

[E
XC

EP
T 

CE
NT

RE
 S

HO
T ]

 ~
 C

OU
RT

E S
Y  

OF
 T

HE
 F

R I
EN

DS
 O

F 
TH

E 
UK

RA
IN

I A
N 

V I
L L

AG
E 

SO
C I

E T
Y



The    illage VoiceeeThe    illage Voice
U K R A I N I A N

Dear Friends, 

I am thrilled to have been chosen this spring to serve as the new 

Executive Director of the Friends of the Ukrainian Village Society! 

Thank you for your membership ~ without you, we would not have 

a Friends Society. I am grateful, too, for this opportunity to work 

with you in support of the Ukrainian Cultural Heritage Village.

I grew up on a farm near the Ukrainian Village, eventually 

embarked on studies at the University of Alberta and later moved to 

Ontario for graduate school. I still love to spend time on the farm, 

working in the garden, and taking long walks to enjoy the gentle 

expanse of the prairie fields and sunsets.

I have spent much of the last decade teaching in universities 

across Canada and abroad, as well as conducting research with 

Ukrainian diaspora communities on several continents. My research 

and teaching activities have included work with museums, art galleries, 

churches and cultural centres, curating exhibits and creating public 

outreach programming to teach about Ukrainian music, dance and 

heritage. These have all been exciting opportunities ~ especially 

because, through these experiences, I have met Ukrainians and 

Canadians of all ages and walks of life, all of whom are passionate 

about their arts and culture, their histories and heritage. I am very 

pleased to be back in Alberta now, to be working with Ukrainian 

communities and heritage institutions here where our unique local 

heritage is strongly valued and celebrated.

In the few months that I have been working with the Friends 

Society, I have had the great pleasure of working with the Board 

members, dedicated volunteers who give of their time and energy to 

the Society and the Village. I have also enjoyed meeting many of our 

members and greeting visitors who come to the Village. Together 

with the Friends’ staff, everyone here has worked tirelessly to provide 

a summer full of  learning opportunities and festival fun.

2 �

Greetings from the Executive Director, Dr. Marcia Ostashewski

AU T U M N  2 0 1 2     I S S U E
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Працівники Товариства і Українського села невтомно працювали 
для того, щоб літо було веселим і пізнавальним. У нас чудова 
команда, натхненна й творча, і нам подобається працювати з 
місцевими громадами та приймати відвідувачів у нашому 
відзначеному нагородами музеї живої історії. Ви прочитаєте на 
сторінках цього бюлетеня, що ми відкрили новий заклад 
харчування на території музею і демонструємо вироби місцевих 
фармерів, виробників та майстрів у кафе та сувенірній 
крамниці. Ми також створили нову програму для  дитячого 
літнього табору. Ці нові заняття на Селі були дуже 
захоплюючими, і ми раді, що разом з нашими постійними 
відвідувачами нові люди почали приїжджати до Села. Багато 
нових відвідувачів також волонтерили з Приятелями, і завдяки 
цьому літо було дуже успішним.

Протягом наступних кількох місяців я наполегливо 
працюватиму з Радою директорів над плануванням нових цікавих 
заходів для наступного року та над створенням нових занять для 
улюблених фестивалів Села. Будемо тримати зв’язок через 
інформаційний бюлетень та Фейсбук. Якщо Ви надасте нам свою 
електронну адресу, ми час від часу надсилатимемо Вам 
повідомлення про те, що відбувається у Селі. Ви можете 
включити свою електронну адресу у заяву про відновлення 
членства у Товаристві або можете зв’язатися з нами безпосередньо.

Будь ласка, поновіть своє членство у Товаристві сьогодні! 
Подумайте про включення додаткової суми для підтримки 
програм на Селі. Ще раз дякую за все і пропоную зв’язатися зі 
мною, якщо Вам щось знадобиться. Я рада Вам допомогти.
З повагою до нашої спадщини,
Др. Марсія Осташевська, Виконавчий директор
Товариство приятелів Українського села

We have a tremendous team ~ full of spirit and creativity ~ 

and we enjoy working with local communities to host visitors to 

our award-winning living history museum. As you will read in the 

pages of this newsmagazine, we have opened new food services 

on-site and have been showcasing the wares of local farmers, 

producers and craftspeople in our café as well as at our museum gift 

shop. We have also created a new curriculum for the children’s 

summer camps. These new activities at the Village have been 

generating excitement and we are happy that, along with our long-

time members, new people have begun to come to the Village ~ 

many of whom have also come to volunteer with the Friends and 

have been a big part of this summer’s success.

Over the next few months, I’ll be working hard with your 

Board of Directors to plan new and exciting events for the coming 

year and to create new activities for your favourite summertime 

festivals at the Village!

We have already begun a busy fall planning and development 

season. I have special interest in good governance, for instance, and

Дорогі друзі!
Я рада, що мене цієї весни обрали новим виконавчим 

директором Товариства приятелів Українського села! Дякую за 
ваше членство – без вас ми б не мали Товариства приятелів. Я 
вдячна за можливість співпрацювати з вами для підтримки 
Села спадщини української культури.

Зростаючи на фармі неподалік від Українського села, я 
розпочала навчання в Альбертському університеті, а пізніше 
переїхала до Онтаріо для навчання в аспірантурі. Я все ще 
люблю проводити час на фармі, працюючи на городі, та люблю 
довгі прогулянки, під час яких я насолоджуюся ніжними 
просторами прерії і заходом сонця.

Більшу частину минулого десятиліття я викладала в 
університетах Канади та за кордоном, а також проводила 
дослідження з української діаспори на кількох континентах. 
Мої дослідження та викладацька робота включали роботу в 
музеях і мистецьких галереях, церквах та культурних 
центрах, організацію виставок та створення програм для 
викладання української музики, танцю та культурної 
спадщини. Це була захоплююча можливість, оскільки я 
знайомилася з українцями і канадцями різного віку та 
вподобань, закоханими у мистецтво, культуру, історію і 
традиції. Я дуже рада повернутися назад до Альберти, щоб 
працювати з українськими громадами та установами, які 
цінують і шанують унікальні місцеві традиції.

Протягом кількох місяців роботи у Товаристві приятелів 
я мала чудову нагоду працювати з Радою директорів та 
самовідданими волонтерами, які присвятили свій вільний час 
Селу і Товариству. Мені подобається зустрічатися з нашими 
членами та вітати відвідувачів, які приїжджають до Села.   

have been working with the Board to develop policies and strategies 

for the Society. Among these pages you will see a photo of your 

directors participating in a Board Development Workshop facili-

tated by Alberta Culture’s Board Development Program. Be sure 

to keep in touch about new Friends Society developments by 

reading your magazine and by connecting on Facebook. If you 

provide us with your e-mail address, we will also be happy to keep 

you updated with occasional messages about happenings at the 

Village. You can send us your e-mail address on your membership 

renewal form or by directly contacting us at the office.

Please renew your membership today! Also consider adding 

an extra amount to your renewal, in support of enrichment and 

other programs at the Village.  

Thank you again, and I invite you to contact me if you need 

anything. I will be happy to help! 

Yours in the celebration of our heritage,   

Marcia Ostashewski, Ph.D., Executive Director
Friends of the Ukrainian Village Society

Th e  Ukra i ni a n  Vil l a g e  Vo i c e  ~  A  Publ i c ati o n  o f  Th e  Fr i e n d s  o f  Th e  Ukra i ni a n  Vil l a g e  S oc i e t y
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Thousands Flock to Children’s Pioneer Days 2012 
On June 15 and June 18 the Ukrainian Cultural Heritage Village hosted our annual Children’s Pioneer Day events. In 2012, just 

over 3,000 students and 486 accompanying adults attended these two days. These fun, year-end school programs allow students, teachers 

and parents to experience a wide variety of engaging and interactive stations spread throughout the entire museum. Activities this year 

included feather stripping, flailing and winnowing, butter-churning, school lessons, laundry, horseshoe toss, Ukrainian dancing and 

much more! In addition to activities in and around our historic buildings, the Ukrainian Cultural Heritage Village also welcomed other 

presenters, such as the Strathcona Wilderness Centre and Victoria Settlement, who presented activities related to their sites. Rounding 

out the jam-packed day were a number of children’s entertainers and special food vendors.

This school program has been recognized with a number of 

awards, including the 2009 Alberta Museums Association Inno-

vation Award for programming.

The Ukrainian Cultural Heritage Village has also been 

invited to present at five conferences (including two international 

conferences) regarding the successes and implementation of 

these programs. Each year, we host staff from other sites, attractions 

and museums for a “behind-the-scenes” tour where they learn of 

the logistics and planning involved in presenting such an event 

so that they may apply our ideas at their sites. This year, visiting 

sites included the Royal Alberta Museum, Fort Edmonton Park and 

Fort Whoop-Up National Historic Site. ~ Pamela Trischuk, 
Head, Education & Interpretation Services

In 2013, Children’s Pioneer Days will be held on Friday, June 14 

and Monday, June 17. Come join the fun!

Th e  Ukra i ni a n  Vil l a g e  Vo i c e  ~  A  Publ i c ati o n  o f  Th e  Fr i e n d s  o f  Th e  Ukra i ni a n  Vil l a g e  S oc i e t y  
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Тисячі прибули на Піонерські дитячі дні 2012 р.
15 та 18 червня Село спадщини української культури організувало щорічний Дитячий день піонерів. У 2012 році понад 3 

тисячі учнів та  486 дорослих відвідали ці дводенні заходи. Ці веселі програми наприкінці шкільного року дають змогу учням, 
вчителям і батькам взяти участь у різноманітних привабливих інтерактивних заняттях, які проводяться в усьому музеї. 
Цьогорічні заняття включали чищення пір’я,  обмолочування і віяння зерна, збивання масла, шкільні уроки, прання, гру “кидання 
підкови”, українські танці та багато багато іншого. Окрім заходів в історичних будівлях, Українське село запросило працівників з 
інших  місць, таких як Страткона Вилдернес Центр та Вікторія Сетлмент, які проводили заняття, пов’язані з цими місцями.  
Гарним доповненням насиченого подіями дня стали дитячі розваги та продавці їжі.

Ця шкільна програма здобула кілька нагород, зокрема приз за 
інновації від Альбертської музейної асоціації у 2009 р.

Співробітників Українського села також запросили взяти 
участь у п’яти конференціях (включаючи дві міжнародні) і 
поділитися досвідом успішного упровадження цих програм. Щороку ми 
приймаємо працівників інших музеїв просто неба  та історичних 
пам’яток і організовуємо для них тур “За лаштунками”, де вони 
дізнаються про логістику та планування таких подій і можуть 
надалі втілювати свої ідеї на місцях. Цього року серед відвідувачів були 
Королівський музей Альберти, Форт Едмонтон парк, та 
Національний історичний музей просто неба Форт Вуп-ап.
~ Памела Тріщук, голова Служби освіти й інтерпретації У 2013 році Дитячий день піонерів буде проводитися у 

п’ятницю, 14 червня та понеділок,  17 червня. Забавтеся!
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Вацко, Джо Грицик і Старлайтс, Мілленіая, Пол Ковбасюк  і 
Приятелі, Полька рамблерз, Прері Ровз і Приятелі, Спарклінґ 
Товнз, Ю-Бі та Віктор Голубович і його Роялайтс  та багато 
багато інших виконавців!

Тим часом заходи в Українському селі та катання на возах дали 
змогу відвідувачам різного віку  відчути дух українських поселенців 
східно-центральної Альберти кінця 19-го та початку 20-го століття. 
~ мґр. (Лондонський ун-т) Ілай Розенблум, асистент дослідів і 
програм, партнер Канадської спадщини та Праці канадської молоді
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Music Festival showcases cultural traditions
This past August, the Friends of the Ukrainian Village 

Society kicked off their 2012 Music Fest with a morning work-

shop sponsored by folkwaysAlive!, a partnership between the 

University of Alberta and Smithsonian Folkways Recordings.

Run by Paul and Bill Chychul of the Chychul Family Orchestra, 

musicians from all backgrounds were given a rare opportunity to 

learn traditional music from these Ukrainian music scene veterans 

in a fun, relaxed atmosphere. In keeping with folkwaysAlive!’s 

commitment to the dissemination of knowledge through tradi-

tional music programs, the Chychul brothers told stories from 

their careers as musicians spanning five decades while teaching 

songs to workshop participants. In the afternoon, the Chychul 

brothers and their new collaborators took to the courtyard stage  

to share with the audience what they had just learned. Steven 

Chwok, a renowned musician and radio host in the community, 

MC’d our music festival at the village’s bandshell stage, sponsored 

by 790 CFCW. Performers included the Chwill Brothers, Euphoria, 

Jimmy Watsko, Joe Hrycyk & Starlites, Millenia, Paul Kobasiuk & 

Friends, Polka Ramblers, Prairie Rose & Friends, Sparkling Tones, 

UB and Victor Holubowich & his Royalites, and many more!

Meanwhile, wagon rides and activities in the historical village 

gave visitors of all ages a chance to share a sense of the Ukrainian 

settler experience in east central Alberta in the late 19th and early 

20th centuries.

~ Ely Rosenblum,  M.A. (Lond), Research and Programs Assistant,
A Canadian Heritage/Young Canada Works Partner

Цього серпня Товариство приятелів Українського села 
розпочало Фестиваль музики — 2012 семінаром FolkwaysAlive! 
за партнерства Альбертського університету та Smithsonian 
Folkways Recordings.

З допомогою Павла і Білла Чичулів з родинного оркестру 
Чичулів музиканти з різними вподобаннями мали змогу 
навчатися традиційній музиці у ветеранів української музичної 
сцени  у веселій та невимушеній атмосфері. За домовленістю з 
FolkwaysAlive!’s про поширення музичних знань через програми 
традиційної музики Брати Чичули, навчаючи учасників 
семінару,  розповідали історії зі своєї п’ятдесятирічної музичної 
кар’єри. Пополудні брати Чичули зі своїми новими  учасниками 
виступили на сцені осередку для гостей і показали глядачам 
плоди свого навчання.

Стефан Чвок, відомий музикант і ведучий, записав наш 
музичний фестиваль на сцені естради, спонсорований 790 CFCW. 
Цьогорічними  виконавцями були брати Чвилі,  Юфорія, Джиммі

Фестиваль музики - показ культурних традицій
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New Kalyna Café features fresh local produce in menu & catering
The Friends of the Ukrainian Village Society is proud to 

announce the opening of the Kalyna Café at the Ukrainian Village 

~ the heart of our new, improved food services program. We 

worked with highly-regarded chef consultants Brad and Cindy 

Lazarenko of the Culina Restaurant Group to create a menu that 

provides a fresh take on traditional Ukrainian Canadian cuisine.

In addition to a menu with new and healthful options, the 

Kalyna Café is proud to support the farmers and producers within 

our local communities. Some of these locally-produced specialties 

include handmade pyrohy, locally-cured meats and locally-grown 

vegetables in salads and soups.

Many of the menu items reflect the heritage represented at 

the museum. We make our borshch fresh in the café, using 

vegetables and herbs grown in the historic gardens. We also bake 

honey cookies, a favourite of one of the Village’s historic families. 

And on special event days we serve seasonal specialties ~ such as, 

at this year’s Harvest Fest, freshly-baked Saskatoon Berry Pie.

The Kalyna Café and Friends Society cater to the many 

visitors who come to the site, including the children’s summer 

camps, seniors and other group tours, as well as the volunteers. 

Increasingly, we are also catering for corporate meetings, weddings 

and other special events. The tasty foods at the Kalyna Café are a 

celebrated part of Ukrainian Canadian heritage ~ and are now a 

celebrated part of the Ukrainian Village experience!

Our kitchen staff welcome you to stop by the Kalyna Café for 

a bite to eat. And consider booking a meeting or your next special, 

catered dinner at the Café ~ we’d be pleased to serve you.

~ Shauna Stack, Programs & Administrative Assistant, a STEP 

program partner

Товариство приятелів Українського села з приємністю 

оголошує про відкриття в Українському селі кафе “Калина” ~ 

центру громадського харчування. Ми співпрацювали з відомими 

шеф-кухарями Бредом та Сінді Лазаренками з ресторану 

“Куліна” над створенням меню, яке надає новизни традиційній 

українсько-канадській кухні.

Окрім меню з новими і корисними для здоров’я стравами, 

кафе “Калина” з гордістю підтримує фармерів та виробників з 

місцевих громад. Такі продукти місцевого виробництва 

включають домашні пироги, м’ясо місцевого виробництва та 

місцево вирощені овочі, які додаються в салати і zупи.

Багато страв у меню пов’язані з музеєм. Наприклад, ми 

готуємо свіжий борщ з овочів і зелені, вирощених на городах у 

музеї. Ми також печемо медівники ~ улюблені солодощі родин із 

cела. Також протягом особливих заходів у Селі  ми готуємо 

Нове кафе «Калина» пропонує місцеві продукти й послуги
сезонні страви, як-от свіжоспечений пиріг із саскатуну на 

цьогорічне свято врожаю.

Кафе “Калина” та Товариство приятелів обслуговують 

багатьох відвідувачів музею, зокрема дітей з літнього табору, 

людей похилого віку, туристичні групи, волонтерів. Ми також 

обслуговуємо корпоративні зустрічі, весілля та інші урочисті 

події. Смачна їжа з кафе “Калина” є вагомою частиною 

українсько-канадської спадщини, і тепер це вагома частина 

досвіду Українського села!

Працівники кухні запрошують вас до кафе “Калина” на 

частування. І подумайте про замовлення вечері з нагоди якоїсь 

урочистої події у кафе – ми будемо раді допомогти Вам.

~ Шона Стак, асистент дослідів і програм, партнер програми 
STEP

All profits from the Kalyna Café are redirected to the Ukrainian Cultural Heritage Village in support of enrichment,
education and programming. � Весь прибуток кафе “Калина” надсилається  до Села спадщини української

культури для його розвитку та організації освітніх програм. 
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Stelmach house moved to Ukrainian Village
On Wednesday, August 1, the ancestral 

home of Alberta’s thirteenth premier and 

first premier of Ukrainian ancestry, was 

moved to the Ukrainian Cultural Heritage 

Village, east of Edmonton.

The home was built by Nykola and 

Theodora (Dora) Stelmach, grandparents of 

Ed Stelmach, premier of Alberta from 2006 

to 2011. The Stelmachs came to Canada as a 

newly-married couple in 1898 from the 

Village of Zavydche, then in the Austro-

Hungarian Empire, now in Lviv Province of 

Ukraine. The couple farmed in the Krakow 

district of east central Alberta and had the 

house constructed at the end of the First 

World War by craftsmen who were also from 

Zavydche. Until its relocation to the Ukrainian 

Cultural Heritage Village, the house was 

located on the former premier’s family farm.

The move of Stelmach house was initiated 

by the Ukrainian Canadian Congress/ 

Alberta Provincial Council as part of its 

recognition of the 120th anniversary of 

Ukrainian settlement in Canada. The 

Ukrainian Canadian Congress, along with 

the Stelmach family, has assumed the costs 

of relocating this historic structure to the 

Ukrainian Cultural Heritage Village.

Eventual restoration of this house will 

be co-ordinated through Alberta Culture’s 

Historic Places Stewardship Section.

Stelmach house is currently located in the construction compound located on the 

modern side, near the “back 40” area of the museum.  It is here that restoration of the 

house will begin while a permanent location is determined.  Please note that there is no 

visitor access to the construction compound; however, the house can be seen from a 

distance at the Band Shell stage.

To follow this restoration project, please visit: www.ukrainianvillage.ca, or contact:

David Makowsky, Head, Community and Corporate Relations
Ukrainian Cultural Heritage Village

telephone:  780-662-3640; e-mail:  david.makowsky@gov.ab.ca

Хату Стельмахів
перевезено в
Українське село

У середу 1 серпня предківський дім 
триндацятого прем’єра Альберти й першого 
прем’єра українського походження перевезено 
до Села спадщини української культури на 
схід від Едмонтону.

Цей дім збудували Никола й Теодора 
(Дора) Стельмахи, дідусь і бабуся Еда 
Стельмаха, що був прем’єром Альберти від 
2006 до 2011 рр.  Стельмахи прибули до

; y@g

Хату Стельмахів
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� Leading up to August 1, restoration officers and tradesmen from Alberta Culture’s 
Historic Places Stewardship Section prepared the house for the move. Walls were stabilized, 
windows boarded and the roof covered with a tarp so the shingles wouldn’t fly off. A 
moving company lifted the house from its foundation and placed a steel beam beneath, 
which was connected to hydraulic steering dollies to move the house off the yard.
� Attached to a truck, the house made its way slowly down Highway 834 and the 
Yellowhead Highway travelling at approximately 25 kilometres per hour. The move 
required co-ordination with local county officials and utility companies to ensure the 
house safely passed underneath utility lines.
� Stelmach house arrived at the Ukrainian Cultural Heritage Village, moved to the 
construction compound on the modern side near the “back 40” area. This is where it 
will be stored until a final location is determined where visitors can view this historic 
structure.

� До 1 серпня спеціялісти реставрування й майстри Сектору опіки над історичними 
урочищами Міністерства культури Альберти підготовляли дім до перевезення. 
Стабілізовано стіни, вікна забито дошками і дах покрито брезентом, щоб ґонти не 
відлетіли. Фірма перевозу домів підняла хату з фундаменту, закріпила до сталевого 
бруса прикріпленого до гідравлічних возів, щоб вивезти хату з двору.
� Закріплений до ваговоза дім повільно посувався шляхом 834 і Єловгедським шосе 
середньою скорістю 25 км на годину. Перевезення вимагало координації районових 
урядників і фірм громадських послуг, щоб будинок безпечно переїхав під 
електропроводами.
� Хата Стельмахів прибула до Села спадщини української культури і її повезли на 
будівельну ділянку, що розташована на північній стороні «задньої сороківки». Вона 
там зберігатиметься, аж буде визначене її остаточне місцезнаходження, де відвідувачі 
зможуть оглядати цю історичну споруду.

Канади 1898 р. як молода пара із села Завидче, що тоді було в Австро-Угорщині, а тепер 
знаходиться у Львівській області України. Подружжя фермерувало в околиці Кракова в 
східно-центральній Альберті й збудувало свою хату під кінець Першої світової війни 
силами майстрів, що також походили із Завидчого. До переїзду до Села спадщини 
української культури хата знаходилася на родинній фермі колишнього прем’єра.

Конґрес українців Канади/Провінційна рада Альберти дала ініціятиву 
перевезти дім Стельмахів у зв’язку з відміченням 120-річчя поселення українців у 
Канаді. Конґрес українців Канади й родина Стельмахів оплатили перевезення цієї 
історичної будови до Села спадщини української культури.

Реставруванням хати згодом буде координувати Сектор опіки над історичними 
урочищами Міністерства культури Альберти. Під цю пору хата Стельмахів 
знаходиться в будівельному секторі модерної частини, недалеко «задньої сороківки» 
музею. Тут розпічнеться реставрація дому, заки підшукається відповідне постійне 
місце для нього. Просимо пам’ятати, що відвідувачі не мають доступу до будівельної 
ділянки, але хату можна побачити вдалині зі сцени просто неба.

Щоб слідкувати за проєктом реставрації просимо піти на 
www.ukrainianvillage.ca, або сконтактуватися з:
Давид Маковський, Голова, Громадські й корпоративні зв’язки Село спадщини 
української культури, 760-662-3640,  david.makowsky@gov.ab.ca

Arnold Grandt, UCHV 
Director (left), with 
former premier Ed 
Stelmach and his wife 
Marie in front of the 
historic home.
Арнолд Ґрандт, дуректор 
ССУК (зліва) з колишнім 
прем’єром Едом 
Стельмахом і його 
дружиною Марією перед 
інсторичним домом.
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The Ukrainian Village Construction Services continue to 

make great strides in enhancing the historic site through the 

Enrichment Program, as well as ongoing maintenance.

Over the past three years, 13 enrichment buildings were 

placed upon permanent foundations and have had their exteriors 

restored. Our town site has dramatically changed with the 

additions of the Hilliard Pool Hall and the Pool Hall 

Barn/Garage, the Andrew P. Shymka General Merchant Store, the 

Radway Post Office and Barn, the Alberta Lumber Co. Cement 

Shed and the Morecambe School at the end of Railway Avenue.

This past year we completed the following restorations:  the 

exterior of Hewko House, located at the Ukrainian Canadian 

farmstead, the basement of Morecambe School, the exterior of 

Hilliard Pool Hall, the Hlus Chicken Coop and the clay plastering 

of the Grekul Granary and the Grekul Barn.

We also completed several large painting projects on the 

Bellis Home Grain Elevator, the Alberta Lumber Co. Cement 

Shed, St. Nicholas Ukrainian Catholic Church and bell tower, as 

well as re-siding and painting of the Demchuk Blacksmith Shop 

façade. We are currently working to complete the log restoration 

of the Hlus House, the final building for the Galician Farmstead.

We have been working hard to establish many of the historic 

landscapes around all of the new enrichment buildings by 

constructing town boardwalks, historic fences, establishing 

gardens, in addition to ongoing tree planting.

The Village has definitely changed over the past few years, so 

if you haven’t visited us this past season, be sure to come visit us 

next year!

~ Jim Nakonechny, Senior Restoration Officer, Alberta Culture

Great strides made in on-site construction and restoration

Morecambe School in transit

Grekul Granary

Historic Hewko HouseHistoric Hewko House

Hewko House,
exterior restored, 2012
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Село спадщини української культури:  Служба будівництва та реставрації
Служба будівництва Села спадщини української культури 

продовжує досягати значних успіхів у збільшенні цього 

історичного місця завдяки як Програмі підтримки, так і 

поточному обслуговуванню.

Протягом  трьох останніх років 13 будівель було 

встановлено на постійні місця і відновлено їхній зовнішній 

вигляд. Наше містечко змінилося значною мірою, коли до нього 

додалися більярд з Гільярду, стайня і гараж власника більярду з 

Гільярду, крамниця Андрія Шимка, пошта та стайня з 

містечка Редвей, склад цементу компанії “Альберта Ламбер” і 

школа з містечка Моркамб в кінці Рейлвей авеню. 

Минулого року ми закінчили такі реставраційні роботи: 

зовнішнє відновлення хати Гевків, яка знаходиться на 

українсько-канадській фармі, підвальне приміщення школи з 

містечка Моркамб, зовнішнє відновлення більярду з містечка 

Гільярд, курник Глусів і штукатурення шпихліра і стайні

Ґрекулів. Ми також завершили кілька великих проектів з 

пофарбування елеватора з містечка Беліс, складу цементу 

компанії “Альберта Ламбер”, Української греко-католицької 

церкви св. Миколая і дзвіниці, а також оздоблення сайдинґом і 

пофарбування фасаду кузні Демчука. Ми зараз завершуємо 

реставрацію дерев’яниx брусів хати Глусів, яка є останньою 

будівлею для  “Обійстя галицького поселенця”.

Ми також наполегливо працювали над відновленням 

історичних ландшафтів біля нових оздоблених будівель, 

встановлюючи тротуари й паркани, впорядковуючи сади і 

насаджуючи дерева. Село дуже змінилося протягом кількох 

останніх років. Отож якщо Ви не відвідали нас минулого сезону, 

обов’язково приїжджайте до нас у наступному році.

~ Яkим Наконечний,  провідний співробітник з реставрації, 

Міністерство культури

The gift shop at the Ukrainian Village is managed by The Friends of the Ukrainian 

Village Society. Our mission in the gift shop is to raise funds toward the enhancement 

and enrichment of the Village. We sell crafts, sweets, giftware and other items that 

reflect the history and heritage represented at the museum.

We are pleased that many such items are brought to us by local craftspeople and 

producers:  honey from local beekeepers (the same honey we use in our Kalyna Café 

freshly-baked honey cookies!), wooden bird houses made by a local carpenter, hand-

decorated pysanky, CDs of Alberta’s Ukrainian musicians, Ukrainian family cook-

books, books written by local authors, and art created by Larisa Sembaliuk Cheladyn 

and other local painters.

New to the gift shop this year were one-of-a-kind items created on the historic site 

exclusively for our gift shop ~ including an oak-topped table and hand-crafted wooden 

boxes, all made in the pioneer-era wood shop using only the hand tools and foot-

powered machinery that was available in the early 1900s. Red Fife wheat flour, grown 

and milled at the Village, is a favourite of visitors, and this fall we sold prairie-grown 

hemp seeds during our Harvest Fest. All of these items make for unique gifts and 

remembrances, a special part of a Ukrainian Village experience!

~ Shauna Stack, Programs & Administrative Assistant, a STEP program partner

If you are a local crafter, artist or specialty producer, please ask us
about showcasing your wares in the Friends’ gift shop at the Village!

Сувенірна крамниця в Українському селі управляється Товариством приятелів. Наша місія – зібрати більше коштів для 

розширення і збагачення Села. Ми продаємо вироби ремісників, солодощі, подарунки та інші предмети, які відображають 

історичну спадщину музею. � Нам приємно, що багато з цих предметів надійшло від місцевих майстрів та виробників: мед від 

місцевих бджолярів (той самий мед ми використовуємо для свіжоспечених медівників у кафе “Калина”!), зроблені місцевими 

столярами дерев’яні шпаківні, писанки ручної роботи, компакт-диски українських музикантів з Альберти, українські родинні 

кулінарні книги та мистецькі вироби, створені Ларисою Цимбалюк-Челядин та іншими місцевими художниками. � Цього року 

сувенірна крамниця поповнилася новими й унікальними предметами, створеними у музеї саме для крамниці; серед них дубовий стіл 

і дерев’яні скриньки ручної роботи, виготовлені у майстерні часів перших піонерів з використанням ручних інструментів та 

верстатів з ножним приводом початку 1900-их. Борошно з пшениці сорту “Червона вусата”, вирощеної та змолотої у Селі, 

улюблений продукт відвідувачів, і цієї осені ми продавали насіння конопель під час Фестивалю врожаю. Усі ці унікальні пам’ятні 

подарунки творять особливий досвід Українського села! ~ Шона Стак, асистент дослідів і програм, партнер програми STEP

Якщо Ви місцевий ремісник, художник або виробник, зв’яжіться з нами для демонстрації своїх виробів у сувенірній крамниці Українського села!

The Village Gift Shop / Сувенірна крамниця
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Furnishing the historic buildings at the
Ukrainian Cultural Heritage Village

There has been a lot happening at the Ukrainian Cultural 

Heritage Village historic site over the past few years. A number of 

historic buildings have been moved to the site, historians are 

researching the history of these structures, the buildings are being 

restored and the surrounding landscape is starting to be defined. 

When the restoration of these buildings is complete, the next step 

is to have them furnished. But how is this accomplished?

The first step in understanding how a building was furnished 

begins when historians conduct the initial research, looking at the 

history of the structure, the people who were associated with it 

and the furnishings that were in the building during a specific year 

of interpretation. This furnishing information comes to the 

curators and the search for appropriate furnishings begins.

In some instances, the furnishings that were originally in the 

historic building still exist. These items are a valuable source of 

information and as long as we can confirm that an item was 

displayed in the building during the chosen year of interpretation, 

it is absolute proof of that furnishing. Period artifacts that were 

never in the building but resemble the original furnishings are 

often acquired for historic buildings at the Ukrainian Village. 

Some items are also reproduced.

When an historic item is susceptible to damage in a building 

that has limited environmental controls or when an historic 

artifact cannot be located, a reproduction may be produced. Even

currently manufactured items are used in the historic buildings at 

the Ukrainian Village when they closely resemble the historic 

furnishings and are expected to receive a lot of use. 

We have just begun looking for items to furnish the More-

cambe School (including teachers’ desks, students’ desks that have 

a drawer under the seat, cupboard, science equipment, water crock 

with bubbler attachment), Hilliard Pool Hall (including pool 

tables, score boards, cue racks, Brunswick-Balke-Collender 

gramophone, gramophone stand, etc.), Radway Post Office and 

Luzan Post Office (including a 5-foot high safe, scale, office desks, 

post office documents, adding machine; oak library table, 

divanette (hide-a-bed with a back that pushes up and seat that 

pulls forward), bird cage, switchboard, etc.). Our search for other 

buildings’ furnishings will follow.
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Умеблювання історичних будівель у Селі
спадщини української культури

Багато подій відбулося у Селі спадщини 
української культури протягом останніх 
років. Було перевезено кілька історичних 
будівель, історики досліджують їхні історії, 
самі будинки було відреставровано і 
розпочато впорядкування прилеглих територій. 
Коли буде завершена реставрація цих 
будівель, наступним кроком має бути 
вмеблювання. Як це відбувається?

Перший етап у розумінні того, як 
будинок було умебльовано, починається з 
початкового дослідження істориків, які 
вивчають історію будівлі і людей, пов’язаних 
з нею, а також обстановку певного періоду. 
Ця інформація про обстановку надходить 
до кураторів, і починаються  пошуки 
відповідних меблів.

Ми розпочали пошуки речей для умеблювання школи з 
містечка Моркемб (включаючи вчительський стіл, учнівські 
парти з шухлядами під сидінням, шафу, наукове обладнання, 
керамічну бочку для води з краном), більярду з Гіллярду 
(включаючи більярдний стіл, дошку для підрахунку, стійку для 
київ, грамофон фірми “Бранзвік-Балке-Колендер”, підставку для 
грамофона тощо), пошти з Редвею і пошти з околиці Лузан 
(включаючи сейф висотою п’ять футів, терези, письмові столи, 
поштові документи; арифмометр; дубовий бібліотечний стіл; 
розкладний диван (з вмонтованим ліжком, спинка якого 
піднімається догори, а сидіння тягнеться  вперед); пташину 
клітку; арифмометр; комутатор тощо). Далі ми будемо 
шукати інші меблі

Чи Ви можете нам допомогти? Чи Ви маєте старі меблі з 
цих будівель або з інших будівель для Українського села? Чи у Вас 
є експонати, які, на Вашу думку,  можуть відтворити 
умеблювання цих будiвель? Ми не можемо прийняти всі 
запропоновані експонати, однак часом ми шукаємо простий і на 
перший погляд незначний предмет до 1930-их років. Навіть ті 
експонати, які Ви хочете зберегти, можуть надати цінну 
інформацію для умеблювання цих будівель. Ми також шукаємо 
людей, які можуть показати, як плести циновки з соломи та 
інші традиційні ремесла. Чи Ви займаєтеся традиційним 
ремеслом, яке хочете показати нам, чи може Ви бажаєте взяти 
участь у виготовленні відтворених речей?

Повідомте нам, якщо у Вас є експонати або якась 
інформація:
• Убрання та експонати з текстилю:  Джой Шелленберґ - 
joy.schellenberg@gov.ab.ca ; 780-431-2367
• Книги, знаряддя, транспортні засоби, сільськогосподарський 
інвентар:  Даллас Вуд - dallas.wood@gov.ab.ca, 780-431-2367
• Меблі:  Бекі Дал - becky.dahl@gov.ab.ca, 780-431-2312 

У деяких випадках все ще існують меблі, які так і були в 
історичній будівлі. Такі речі є достовірним джерелом інформації 
і вагомим доказом, якщо можна довести, що та чи інша річ 
знаходилася  у будинку протягом певного року.  Окремі 
експонати, які ніколи не належали будинку, але схожі на 
оригінальні меблі, часто купуються для Українського села. Деякі 
речі також відтворюються. Коли історичні експонати схильні 
до пошкоджень у будівлі, яка не має належних умов зберігання, 
або коли їх не можна знайти, тоді вдаються до відтворення. 
Навіть нещодавно виготовлені предмети використовуються в 
історичних будівлях у Селі спадщини української культури, 
якщо вони схожі на оригінальні меблі і можуть довго 
використовуватися.

PLEASE LET US KNOW IF YOU HAVE ARTIFACTS
OR INFORMATION TO SHARE:

COSTUME & TEXTILE ARTIFACTS
Joy Schellenberg 780-431-2367 joy.schellenberg@gov.ab.ca

BOOKS, TOOLS, VEHICLES, AGRICULTURAL IMPLEMENTS
Dallas Wood 780-431-2367 dallas.wood@gov.ab.ca

BUILDING FURNISHINGS
Becky Dahl 780-431-2312 becky.dahl@gov.ab.ca
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Every year, the Ukrainian Cultural Heritage Village hosts a 

six-week camp during July and August. Our Historic Children’s 

Program gives children aged six to twelve the opportunity to 

participate in activities that take advantage of the entire site. What 

separates this camp from others is our unique programming; 

children have an opportunity to become leaders in their own 

communities through fun, historic activities.

The Historic Children’s Program guides ~ village interpreters 

trained especially for this summer experience ~ teach the impor-

tance of leadership and co-operation in a group setting. Program 

participants arrive on site every day dressed in period costume, just 

like our interpreters. They have the opportunity to cook in the 

historic buildings, make historic crafts, participate in a school 

lesson by Mr. Buk, and play historic games.

This year, we expanded our program to include new and 

exciting activities. Upon arrival, the children receive a handbound 

journal in which to document their routines and activities at the 

village. The guides teach the history and cultural significance of 

each building, and each child is given an opportunity to write 

their own stories based on the building sites and characters, played 

by interpreters, who enable the children to connect with their own 

heritage and their peers. At the end of the week, each child has a 

journal filled with memories and stories based off of the teaching 

of the village guides and interpreters.

Traditional crafts and harvest calendars are also featured in 

the  program; the children make kites, paint terra cotta pots with 

Tyrpillan designs, plant seeds in those pots and make pysanky. The

Co-operation and traditional creative pursuits are
at the heart of the Historic Children’s Program

children love making these crafts and enjoy taking a souvenir 

home to their parents that they can explain using stories from 

their own Ukrainian-Canadian community. 

We have also maximized the use of our site by including more 

activities in the historic buildings. The children cook historic food 

such as borscht, biscuits, pyrophy and cake. They also play historic 

games such as badminton, horseshoes and sack races.

In addition to the Historic Children’s Program (HCP), the 

Ukrainian Village hosts a leadership program for older children 

12 to 16, our Junior Interpreters. Our Junior Interpreter Program 

(JIP) gives children an opportunity to fully take on a leadership
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Умеблювання історичних будівель у Селі
спадщини української культури

розповідали про них батькам, використовуючи історії зі своєї 
українсько-канадської громади.

Ми також скористалися можливістю максимально  
використати територію музею для організації занять у наших 
історичних будівлях. Діти готували традиційні страви: борщ, 
“бискі”, пироги і торти. Вони також грали в історичні ігри, 
такі як бадмінтон, кидання підкови, перегони в мішках.

Окрім Програми для дітей, Українське село організувало 
програму лідерства для старших дітей віком від 12 до 14 років. 
Ці діти є нашими молодими екскурсоводами.  Наша Програма 
молодих екскурсоводів надала можливість цим дітям повністю 
взяти на себе лідерство і не залежати від гідів. Ці діти можуть 
відкрити для себе музей, працюючи з нашими екскурсоводами й 
виконуючи ролі мешканців історичних будівель. Вони 
перебувають у музеї весь день і звичайно виконують ролі у двох 
різних будівлях. Ці ролі передбачають спілкування з 
відвідувачами, допомогу по господарству, приготування їжі та 
виконання невеликих доручень. Така програма дала змогу дітям 
відкрити для себе роботу екскурсовода та встановити 
відносини з Українським селом, яких просто не може бути в 
іншому місці.

Ця програма не могла б  існувати без наших екскурсоводів. 
Вони надзвичайно добре працюють: і організовують програму, і 
стежать за тим, щоб діти набули найкращого досвіду на Селі.  
Вони завжди приходять на допомогу і організовують дозвілля 
для дітей у таборі. Дякуємо Катрині Яворській, Треворові 
Сливканичу та Карі Бінер за їхній ентузіазм і приємні 
враження цього літа. ~ мґр. (Лондонський ун-т) Ілай 
Розенблум, асистент дослідів і програм, партнер Канадської 
спадщини та Праці канадської молоді

Щороку у липні та серпні Село спадщини української 
культури організовує шеститижневий табір. Наша Програма 
для дітей розрахована на дітей від шести до дванадцяти років,  
які мають змогу брати участь у різноманітних заходах на 
території  всього музею.  Наш табір відрізняється від інших 
своєю унікальною програмою;  діти мають змогу стати 
лідерами у своїх громадах завдяки веселим історичним заходам. 
Виконавці  програми – екскурсоводи Села з відповідною 
підготовкою і досвідом  – навчають важливості лідерства та 
співпраці у групі. Учасники програми, як і екскурсоводи, кожного 
дня одягають костюми певного періоду.  Вони мають змогу 
готувати їжу в історичних будівлях, займатися історичними 
ремеслами, сидіти на уроках пана Бука і гратися в історичні 
ігри. 

Цього року ми змінили програму, додавши до неї нові 
захоплюючі заходи. Після прибуття до Села діти одержують 
щоденник для записування занять і заходів на Селі. 
Екскурсоводи навчають історії і розповідають про культурне 
значення кожної будівлі. Кожна дитина має змогу написати 
свою історію про будинок і його мешканців, які представлені 
екскурсоводами і які допомагають дітям поєднати ці історії зі 
своїм культурним досвідом  та досвідом їхніх однолітків. 
Наприкінці тижня кожна дитина має заповнений щоденник з 
пам’ятними історіями, написаними на основі розповідей 
екскурсоводів і гідів Села.

Традиційні ремесла та календар врожаю також залучені до 
цьогорічної програми. Діти робили летючих зміїв, виготовляли 
глиняні горщики з трипільським орнаментом,  висівали насіння 
у ці горщики і робили писанки. Дітям дуже подобалися такі 
заняття, і вони із задоволенням брали сувеніри додому і 

role with independence from the guides. These children may 

explore our site and work with our interpreters to role-play as the 

children that live in our historic buildings. They are on site all day, 

usually playing a role in two different buildings, interacting with 

visitors, helping with chores, food preparation and running small 

errands. This program gives these children an opportunity to 

really experience what an interpreter’s job is like, and develops a 

unique relationship with the Ukrainian Village that simply 

cannot be experienced anywhere else.

The Junior Interpreter Program simply could not exist

without the efforts of our guides. They do an amazing job keeping 

the program running smoothly and making sure the children are 

having the best possible experience at the village. They are always 

on hand for the children, constantly working hard to make sure 

that all children are having a great time at camp. Thank you to 

Katrina Yaworski, Trevor Sliwkanich and Kara Bienert for making 

this summer an enjoyable experience and for bringing your enthu-

siasm to the village!

~ Ely Rosenblum,  M.A. (Lond), Research and Programs Assistant,
A Canadian Heritage/Young Canada Works Partner
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The Alberta-Ukraine Genealogical Project was established 

with the signing of a Memorandum of Understanding on 

Co-operation between the Province of Alberta and the Lviv 

Oblast state administration in September of 2005 and former 

Premier Ralph Klein’s subsequent trip to Ukraine in June 2006. 

This led to the creation of a consortium of community partners 

who were stakeholders in the promotion and preservation of 

Ukrainian-Canadian history. It was at this time that the Friends 
of the Ukrainian Village Society joined in this community-
driven partnership, and has primarily assumed the role of 
treasurer of the group.

Part of the impetus for creating this project was the earlier 

establishment of a recognition program at the Ukrainian Cultural 

Heritage Village in 2003, which honours individuals who settled 

in east central Alberta prior to the First World War. In 2005, the 

recognition program was expanded to include a permanent 

monument. The original monument was filled over the last year, so 

that this year’s Ukrainian Day’s festivities included the rededication

Research family history through Alberta-Ukraine Genealogical Project
of a redesigned and expanded version. There are currently 3,466 

names on the monument, and at least 560 more will be added at 

next year’s Ukrainian Day celebrations.  

The Alberta-Ukraine Genealogical Project now makes it 

possible for Albertans and Ukrainians to research their family 

histories — and even find lost relatives — in both Canada and 

Ukraine. Thus far, the project has undertaken four major initia-

tives, primarily focused on making public and archival records 

more readily available to its stakeholders and retrievable in more 

user-friendly formats:  (1) Development of new Print and Digital 

Finding Aids, (2) Centenary Pioneer Recognition Program, (3) 

Reference and Research Services in Alberta and Ukraine, (4) 

Documentation of Church Properties in Rural Communities of 

Alberta.

 For further information, please contact:  The Alberta-

Ukraine Genealogical Project, 3rd floor, 8820-112 St., Edmonton, 

Alberta, T6G 2P8 or telephone 780-431-2324,  or email 

AB-Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca 

Проект генеалогічних досліджень Альберта-Україна є 
вислідом Меморандумів про взаємопорозуміння та співпрацю 
між урядом Альберти та Львівською обласною державною 
адміністрацією (вересень, 2005 р.).  В Україні проект був 
проголошений під час відвідин міста Львова високодостойним Р. 
Клайном, тодішнім прем’єром провінції Альберта.  

Цей проект виріс з популярності Програми визнання 
сторіччя іміґрації піонерів, яка почалася в 2003 р. і вшановує всі 
рoдини, як українські так і не українські, які пoселилися в східн
o-центральній Альберті дo 1915 рoку.  У 2005 році програма 
визнання була розширена, щоб включити постійний 
пам'ятник.

Генеалогічний проект Альберта-Україна допомагає 
родинам у дослідженні їхнього минулого в Альберті й Україні, а 
також допомагає канадцям відновити контакт з родиною або 
українцям знайти інформацію про родичів, які еміґрували до 
Канади на початку двадцятого століття

Проект складається з чотирьох основних ініціатив, які 
допомагають легко знайти і  використовувати архівні записи:  
(1) Створення довідкових баз / покажчиків у друкованому та 
електронному форматах, (2) Програма визнання сторіччя 
іміґрації піонерів, (3) Послуги у проведенні досліджень в 
Альберті та в Західній Україні, (4) Документування церковної 
спадщини в сільських поселеннях Альберти.

Генеалогічний проект Альберта-Україна / The Alberta-

Ukraine Genealogical Project, 3rd floor, 8820-112 St. Edmonton, 

AB, T6G 2P8, 780-431-2324; AB-Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca.

Дослідження родоводу через
Генеалогічний проект
Альберта-Україна
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Edith Zawadiuk has served as a Friends Board member and in 

various other capacities; she brings a wealth of experience and 

knowledge. We’re looking forward to working with Edith over 

the winter on a new bench contest for Harvest Fest in 2013!
Едіт Завадюк була членом ради Товариства, а також виконувала 
інші доручення. Вона має великий досвід та знання. Ми з 
нетерпінням очікуємо на роботу з Едіт цієї зими над новим 
конкурсом для Фестивалю врожаю 2013 р.! 

Dr. Bohdan Medwidsky has been 

involved in the Ukrainian 

Cultural Heritage Village for 

decades. As a Ukrainian folklore 

professor at the University of 

Alberta and activist in Ukrainian 

communities, he has served in a 

variety of governing and volunteer 

capacities with the Friends of the 

Ukrainian Village. He especially 

enjoys visiting with other Friends 

members when he volunteers at 

casinos!

Dr. Medwidsky has generously supported the Village through many 

endeavours, and continues to help ensure Ukrainian culture and 

heritage are valued at our award-winning museum.
Д-р Богдан Медвідський брав участь у житті Села спадщини української 
культури протягом десятиліть. Як професор українського фольклору в 
Альбертському університеті та активіст української громади, він 
займав керівні посади та волонтерив для Товариства приятелів. Йому 
особливо подобається волонтерити в казино з іншими членами 
Товариства! Д-р Медвідський доклав чимало зусиль та щедро підтримував 
Село; він і надалі продовжує допомагати нам у розбудові української 
культури та традицій у нашому відзначеному нагородами музеї.

Steve Sorochan is one of our 

most dedicated volunteers:  

he has been a fixture at every 

special event in 2012. He’s 

always ready to help, with a 

smile and good stories to 

tell!
Стів Сорочан  є одним з 
найбільш відданих волонтерів:  
він відвідував кожен захід у 2012 
році. Він завжди готовий 
допомогти і розважити 
цікавими історіями!

We treasure our volunteers!

Marie MacRae and her sister 

Eunice Eliuk are great-grand-

daughters of Ivan Pylypow, whose 

pioneer home is at the Ukrainian 

Village. Currently serving as 

vice-president, Marie has been 

involved with the Village since her 

grandfather’s house was moved to 

the site in the 1970s. Eunice began 

volunteering with the Friends this 

past summer. Marie and Eunice 

enjoy spending time together at the 

Village on special event days, 

selling tickets for the concessions 

and chatting with the visitors.
Марія Макрей та її сестра Юніс Ілюк 
є правнучками Івана Пилипова. Хата 
Івана знаходиться в Українському селі. 
Марія пов’язана з Селом з того часу, як 
хату її прадіда було перевезено до музею 
у 1970-их роках. Тепер вона є 
заступником президента. Її сестра 
Юніс почала волонтерити для 
Товариства приятелів минулого літа. 
Марії та Юніс подобається разом 
проводити час у Селі під час 
спеціальних заходів, продавати талони 
та спілкуватися з відвідувачами. 

Marie MacRae/Марія Макрей

DO YOU LIKE MEETING NEW PEOPLE?
Every year, thousands of visitors attend special events at the Ukrainian 
Cultural Heritage Village. Volunteers help the Friends Society raise funds 
for historical interpretation, community outreach, building research and 
restoration and are integral to ensuring visitors have an enjoyable experi-
ence. They also help with membership communications, preparing and 
selling food/tickets at special events,working casinos, assisting with 
historical programs and more. If you are interested in volunteering or 
helping out in any way or at any time throughout the year, please drop us 
a line at friendsofvillage@gmail.com or call Marcia at (780) 662-3640. 
See you at the Village!
Чи Вам подобається знайомитися з новими людьми? Кожного року тисячі 
туристів відвідують спеціальні заходи в Українському селі.  Волонтери є 
невід’ємною частиною нашої роботи, яка спрямована на забезпечення 
позитивного досвіду наших відвідувачів і допомогу Товариству приятелів у 
збиранні коштів для історичних екскурсій, дослідження та відновлення 
будівель, роботи у громаді тощо. Волонтери Товариства приятелів 
Українського села допомагають спілкуватися з членами Товариства, готують 
і продають їжу та розповсюджують талони під час спеціальних заходів, 
працюють для казино, допомагають з історичними програмами тощо. Якщо 
Ви зацікавлені у волонтерстві або можете допомогти протягом року, 
напишіть нам на friendsofvillage@gmail.com або подзвоніть Марсії на (780) 
662-3640. Побачимося у Селі!

PHOTO COURTESY OF KULE CENTRE FOR UKRAINIAN & CANADIAN FOLKLORE, UNIVERSITY OF ALBERTA
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Eunice Eliuk/Юніс Ілюк
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Report on Village Special Events
As the new Head of Special Events at The Ukrainian Cultural Heritage Village, I arrived 

bright and early on June 4th and hit the ground running! Already into the start of the summer 

season, I not only had the task of learning about the village and Ukrainian culture (I am 

originally from the United Kingdom) but also was to dive head first into organizing the 

remaining four of five summer special events. Fortunately, the Ukrainian Village and Friends of 

the Ukrainian Village Society were extremely welcoming, helpful and professional and despite 

a number of new staff, combined to make the summer season enjoyable, creative and successful.

Canada Day was an excellent first event for both me and the new food services and put our 

skills and knowledge to the test, despite a less than perfect day for weather. We managed to 

create a fun, successful day and achieved very positive feedback from visitors.

Ukrainian Day was a challenge of an entirely different kind!  A much larger event with 

more than 3,145 visitors, 120+ volunteers and many different activities throughout the day, 

Ukrainian Day was fun, exciting, action-packed and demanding. Teamwork, dedication and 

professionalism displayed during this event were impressive, and I was left with an enormous 

sense of pride in both my workplace and teammates.

The Friends’ Music Fest was an event with an entirely different ambiance. First and 

foremost, this event is about the music:  a celebration of Ukrainian culture, past, present and 

future. Organizing a concert with more than 15 bands and solo artists is a challenge into itself; 

I was very grateful that Steven Chwok managed this task so professionally and successfully. 

Indeed, all I needed to organize for this event was courtyard performers, exhibitors in the Silska 
Domiwka (Red Barn), children’s entertainment and various other logistics such as rain-out 

plans, porta-potties, signage, first-aid representatives, parking, tents and tables, staff meetings 

and security details. Piece of cake!

The final event of the season was the Harvest of the Past / Taste of Heritage on September 

9th, dedicated to highlighting historic harvest activities that Ukrainian pioneers undertook. 

There’s nothing quite like seeing blues skies, wispy clouds, the historic threshing machine and 

15 overall-clad harvesters working and laughing together in the sunshine. This year’s event also 

had an industrial hemp focus, with guest speakers, hemp processing artifacts loaned from the 

Shandro Museum and a hemp processing demonstration. The Taste of Heritage highlighted 

Ukrainian dishes as well as other delicious morsels to suit all tastes; the entire event provided 

an enjoyable ending to a very busy summer season.

I have thoroughly enjoyed my first summer on-site and am looking forward to working on 

expanding and improving on our summer events for 2013. I hope to see you all next year!

~ Karen Evenden, Head of Special Events, The Ukrainian Cultural Heritage Village

Як новий організатор спеціальних 
заходів у Селі спадщини української 
культури, я приїхала вранці 4 червня 
й одразу взялася до справи. Вже після 
початку нового літнього сезону я не 
тільки мала ознайомитися з 
Українським селом та українською 
культурою (родом я зі Сполученого 
Королівства), а й зануритися з 
головою в організацію решти чотирьох 
з п’яти літніх спеціальних заходів.

На щастя, працівники 
Українського села та члени 
Товариства приятелів Села були 
надзвичайно привітні й професійні і 
разом з новими співробітниками всі 
свої сили спрямували на те, щоб 
літній  сезон став приємним, 
творчим і успішним.

День Канади став чудовою 
нагодою і для мене, і для працівників 
нашої нової служби харчування 
випробувати свої вміння і навички, 
незважаючи на те, що погода в той 
день була не ідеальною. Нам вдалося 
організувати  веселий і успішний день 
та одержати дуже позитивні відгуки 
від відвідувачів.

Український день приніс виклики 
іншого ґатунку! Цей день, який зібрав 3,145 
відвідувачів i понад 120 волонтерів, 
був веселим, активним і вимогливим 
завдяки багатьом цікавим заходам. 
Почуття співпраці, самовідданість і 
професіоналізм були у той день 
надзвичайними. Того дня я залишила 
село з почуттям гордості за своє 
робоче місце і товаришів по команді.

Зовсім інша атмосфера панувала на 
Фестивалі музики. Ця подія присвячена 
насамперед музиці, вшануванню 
української культури, її мунулому, 
теперішньому і майбутньому.  

Th e  Ukra i ni a n  Vil l a g e  Vo i c e  ~  A  Publ i c ati o n  o f  Th e  Fr i e n d s  o f  Th e  Ukra i ni a n  Vil l a g e  S oc i e t y  
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Golf Tournament raises $9,000
The Friends of the Ukrainian Village Golf Tournament was held on Friday, June 8, 2012 

at the Broadmoor Public Golf Course in Sherwood Park, with 132 golfers out for a great day 

in support of the Friends Society. Everyone worked on their game but golfers especially 

enjoyed the extras like ‘Beat the Amateur’ and the eating hole with ‘Kubie on a Bun’.  

Although ominous clouds loomed for part of the afternoon, the rain held off until all the 

golfers were inside enjoying a fabulous BBQ steak dinner.

Special thanks to all our sponsors, staff and volunteers from the Friends, Vohon Ukrainian 

Dance Ensemble and Shumka Ukrainian Dancers. This year’s Double Platinum level sponsors 

were Strathcona County Recreation, Parks and Culture and Coca Cola. We also had 

platinum, gold and silver sponsorship from 38 organizations and/or individuals.This year’s 

event raised just over $9,000 for the Society and we hope to surpass that amount at next year’s 

event on June 7, 2013!  If you would like to golf, volunteer or donate a prize/auction item 

please contact Tammy at 780-918-3486 or villagegolftournament@gmail.com

~ Tammy Miskiw & Christopher Tyrkalo
2012 GOLF TOURNAMENT SPONSORS:

DOUBLE PLATINUM Strathcona County Recreation, Parks and Culture • Coca Cola PLATINUM Friends of the 
Ukrainian Village Society • Servus Credit Union • Bishop and Mackenzie Barristers and Solicitors • Ray 
Ganz, Stanley Black and Decker GOLD Brian Gentles • Golf Bling Bling, Lorie Faubert • Wally and Eleanor 
Busko • Wydinowski’s Sausage House SILVER TD Waterhouse – Marlene Wattamaniuk • N-Star Industries 
• Cossak Couriers • GC Metal Fabrication • Marina’s Cuisine • Park Avenue Specialties, Fiona Beland • 
Mayor Linda Osinchuk, Strathcona County • Strathcona Councillors Vic Bidzinski, Brian Botterill, Linton 
Delainey, Jason Gariepy •  Dawn Fedorak • Shumka Dancers • Mayfield Inn, Matt Kindrat • Vohon 
Ukrainian Dance Ensemble • Boen Arts • Ken Kachmar • Norman Sturges • Edmonton Flying Club • 
Paulette Kully-Petrov • Strathcona County Economic Development and Tourism • George Paleniuk • Save 
On Foods • Brewhouse, Sherwood Park • Sagres Beer • Cariel Vodka • Culina’s • Investor’s Group, Tara 
Schneider and Ron Dary • Redline Performance • Century 21 A.L.L. Stars Realty Ltd., Nick Fedchyshyn

На турнірі ґольфу зібрано 9 000 дол.
Турнір з ґолфу Товариства приятелів Українського села відбувся в п’ятницю, 8 червня 

2012 р. на Бродмурському полі для ґолфу у Шервуд-Парку.  132 гравці вийшли на поле у цей 
чудовий день, щоб підтримати Товариство приятелів. Всі покращили свої навички гри, i 
гравцям особливо сподобалися додаткові пункти ‘Перемога над початківцем’ і зупинка з 
перекускою ‘Ковбаска в булці’. І хоча зловісні хмари насунулися у другій половині дня, дощ 
зачекав, поки всі гравці не зібралися разом всередині, насолоджуючись чудовою вечерею.

Особлива подяка нашим спонсорам, працівникам та волонтерам Товариства 
приятелів, танцювальним колективам ‘Вогонь’ і ‘Шумка’.  Наші цьогорічні подвійні  
платинові спонсори – Відділення відпочинку, парків та культури району Страткона і 
компанія ‘Кока-кола’. Окрім подвійних  платинових спонсорів, є маємо 38 платинових, 
золотих і срібних спонсорів серед організацій та окремих осіб. Цьогорічна подія дозволила 
зібрати понад 9 тисяч доларів для Товариства, і ми сподіваємося збільшити цю суму 
наступного року 7 червня 2013 р. Якщо Ви маєте бажання взяти участь у грі в ґолф, 
стати волонтером або подарувати приз чи предмет для аукціону, будь ласка, зв’яжіться 
з Теммі за тел.  780-918-3486 або ел. поштою villagegolftournament@gmail.com
~ Темі Миськів і Христофор Тиркало

Звичайно, організація концерту за 
участю 15 музичних гуртів та сольних 
виконавців ~ нелегке завдання, і я вдячна 
Стефанові Чвоку, який зміг це зробити 
на високому професійному рівні. І справді, 
все, що мені довелося організувати ~ це 
виступи виконавців в осередку для 
гостей, виставки у сільській домівці, 
розваги для дітей та інші завдання з 
логістики, зокрема додатковий план на 
випадок дощу,  біотуалети, вивіски, 
швидку допомогу, стоянки, намети і 
столи, наради зі співробітниками та 
загальну безпеку. Зовсім легко!

Останньою подією цього сезону став 
Фестиваль урожаю/Смак спадщини, 
який відбувся 9 вересня. Цей останній 
літній захід було присвячено збиранню 
врожаю і польовим роботам перших 
піонерів. Було приємно спостерігати, 
як 15 одягнених у комбінезони 
робітників весело працювали разом 
біля історичної молотарки у промінні 
сонця на тлі блакитного неба.

Наш Фестиваль урожаю було 
зосереджено на промисловому вирощуванні 
конопель. Цій темі було присвячено 
доповідь запрошеного лектора, експонати 
з музею містечка Шандро та 
демонстрацію обробки конопель.  
Фестивальний захід “Смак спадщини” 
дозволив скуштувати страви української 
кухні, які можуть задовольнити усі 
смакові рецептори. Фестиваль урожаю 
став надзвичайною подією і приємним 
завершенням напруженого літнього 
сезону. Я дуже задоволена моїм першим 
літом у Селі спадшини української 
культури і з приємністю буду працювати 
над вдосконаленням заходів на літо 2013 
р. Сподіваюся на зустріч з Вами 
наступного року. 
~ Карен Евенден, Особливі заходи, 
Село спадщини української культури

Th e  Ukra i ni a n  Vil l a g e  Vo i c e  ~  A  Publ i c ati o n  o f  Th e  Fr i e n d s  o f  Th e  Ukra i ni a n  Vil l a g e  S oc i e t y
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Як товариство, яке підтримує Село 
спадщини української культури у реалізації 
його потенціалу як всесвітньо відомого 
музею живої історії, ми забезпечуємо 
сильне й далекоглядне керівництво для 
підтримки і розширення Села спадщини 
української культури, щоб майбутні 
покоління могли насолоджуватися 
спогляданням автентичного досвіду 
піонерів. Цього можна домогтися тільки з 
Вашою допомогою.

Є два види пожертв Товариству 
приятелів  Українського села для 
реалізації їхнього бачення і виконання 
їхньої місії:  поточні пожертви та 
заплановані пожертви.

Поточні пожертви дають змогу 
членам громади зробити пожертви для 
підтримки Товариства приятелів або 
зробити внески для освітніх програм 
через Програму для дітей та Програму 
молодих екскурсоводів.

Пожертви можна зробити у формі:
• Подарунка або готівки
• Переведення цінних паперів:
   готівкова вартість
• Страхування життя:
    готівкова вартість
• Щорічного доброчинного внеску
• Подарунка ”ин-кайнд”

Заплановані пожертви формують 
громаду носіїв ідентичності і 
хранителів культурних цінностей. 
Такий великий дар, який  може сприяти 
низці поточних проектів, заслуговує на 
вшанування жертводавця  на нашій 
дошці пошани, яка  знаходиться біля 
Будинку адміністрації.

Пожертви можна зробити у формі:
• Заповіту
• Надходжень за страхування життя
• Внесків до пенсійних фондів RRSP
    або RRIF
• Доброчинних трастових фондів

Робіть пожертви з нагоди весілля, 
ювілеїв, дня народження або в пам’ять 
про покійних. Сума не має значення. 
Ваша пожертва сприятиме збереженню 
української культурної спадщини.
~ Ілай Розенблум

Ваш особливий подарунок - тривала спадщина
Дорогі друзі Українського села!

Кожного разу, коли відкриваю новий випуск бюлетеня Товариства, я з 
нетерпінням очікую інформацію про заходи Товариства, описані на цих сторінках. 
Успіх Товариства  протягом кожного сезону нагадує мені про те, що його уможливили 
численні фінансові надходження та пожертви прихильників Товариства. Уся 
діяльність Товариства є відображенням його любові до культури та традицій і 
зобов’язанням підтримувати та оберігати їх.

 Як виконавчий директор я неодноразово обговорювала з нашими 
прихильниками можливості пожертв для Товариства приятелів Українського села  
через планування нерухомості, додаткові пільги при оподаткуванні та доброчинні 
внески і їхнє подальше інвестування. При необхідності я працюю з донорами та 
їхніми радниками над розробкою найкращого планування вкладання коштів, яке 
відповідає фінансовій та особистій ситуації кожного донора. 

Заповіт є виявом виняткової прихильності та результатом роботи всього життя. 

Товариство приятелів з пошаною ставиться до Вашої довіри і мудро 
розпоряджається пожертвами для підтримки історії східно-центральної Альберти. 
Нещодавно до експозиції Українського села ми додали крамницю з містечка Смоукі 
Лейк, яка є ще одним унікальним аспектом минулого Альберти.  Програма 
збагачення Українського села допомагає оживити історичні будівлі та їхніх 
мешканців-піонерів. Такі програми забезпечують підтримку довгострокових планів 
Товариства у розбудові Села спадщини української культури.

Підстави наших прихильників щодо їхніх заповітів про пожертви Товариству 
такі ж унікальні, як і самі люди. Зустрітися з ними та дізнатися про їхні життєві 
історії, пристрасті і цінності ~ велика честь для мене.

У цьому виданні нашого інформаціиного бюлетеня розповідаємо про наших 
п’ятьох прихильників: це Марія Макрей та її сестра Юніс Ілюк, Стів Сорочан, Едіт 
Завадюк і Богдан Медвідський. Вони відвідували Село та волонтерили для 
Товариства протягом кількох років. Я мала честь спілкуватися з усіма нашими 
прихильниками, які поділилися зі мною своїм дивовижним досвідом та 
побажаннями щодо майбутнього розвитку Товариства приятелів.

Я хочу висловити особисту щиру подяку сім їм за їхнє бачення, прихильність та 
пожертви Товариству приятелів. Їхня відданість Товариству приятелів ~ 
неоціненний дар для мене ій наступних поколінь.

Я сподіваюся, що як і Марія та Юніс, Стів, Едіт і Богдан, Ви поділитеся з нами 
своїм баченням майбутнього та способів, за допомогою яких Товариство приятелів 
може підтримати Село спадщини української культури; і Ви будете впевнені, що 
заповіт Товариству ~ це мудра інверстиція в історичну спадщину.

З повагою до нашої спадщини і громади,
Д-р Марсія Осташевська, Виконавчий директор

Якщо Ви розмірковуєте над заповітом Товариству, я з приємністю Вас вислухаю. 
Велика честь для мене ~ співпрацювати з Вами та Вашими радниками  для повного 
задоволення ваших побажань. Конфіденційність важлива для нас і вся інформація буде 
зберігатися в таємниці.

Марія Макрей/Marie MacRae
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Ваші дарунки допомагають
Товариству приятелів

Українського села
осягнути свою мету

Юніс Ілюк/Eunice Eliuk

Доброволець Аллан Борис (праворуч спереду) 
співпрацює з робітниками при плиті й подає 
місцеві м’ясива • Volunteer Allan Borys ( foreground, 
right) works with staff to grill and serve local meats
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Your special gift is a long-lasting legacy
Dear Friends Supporters,

Each time I open a new issue of the Friends’ newsletter, I look forward to discovering 

which of the society’s many activities are featured in its pages. Friends’ successes through-

out each season always remind me that they wouldn’t be possible without the extraordinary 

legacy gifts and donations of Friends supporters. The activities of the Friends are a reflec-

tion of their love for culture and heritage, and their commitment to keeping it alive.

In my role as Executive Director, I have discussions with our supporters about how 

they might donate to the Friends of the Ukrainian Village Society through estate planning, 

the tax benefits of a charitable gift and their legacy vision. When requested, I work with the 

donor and their advisors to investigate which gift best meets their personal and financial 

situation and I support them in a planning process. 

A pledge of a gift in a Will is an extraordinary commitment:  the result of the hard 

work of a lifetime. 

The Friends of the Ukrainian Village Society honours your trust by managing your 

donation wisely and by celebrating the history of east central Alberta. The Ukrainian 

Village recently added the Smoky Lake General Store to its townsite, another unique 

aspect of Alberta’s past. The Enrichment Program helps bring to life historic buildings and 

sites ~ and the pioneers who lived and worked in them. Programs like this provide even 

more reassurance of the sustainability of the Friends’ long-term plans for enhancing the 

Ukrainian Cultural Heritage Village. 

But the reasons for our supporters to plan a gift in their Will to the Friends are as 

unique and diverse as the people themselves. It’s an honour for me to meet them and to 

learn about their life stories, their passions and values.

This issue of the newsletter features five Friends supporters:  Marie MacRae and her 

sister Eunice Eliuk, Steve Sorochan, Edith Zawadiuk and Bohdan Medwidsky ~ all of 

whom have been visiting the Village and volunteering with the Friends for years. I’ve been 

very fortunate to talk with all of these Friends members, who shared with me their amazing 

experiences and their wishes for the future of the Friends of the Ukrainian Village.

I must express a heartfelt, personal thank you to them for their vision, dedication and 

gifts to the Friends. I know that because of their extraordinary commitment to the Friends 

and the Village, they have given me and many generations after mine a very special gift.

I hope that, like Marie and Eunice, Steve, Edith and Bohdan, you share the same vision 

for the future and ways that the Friends can support the Ukrainian Cultural Heritage 

Village and that you will feel confident that a gift in a Will to the Friends is a wise invest-

ment and a true long-lasting legacy.

Yours in the celebration of heritage and community, 

Marcia Ostashewski, Ph.D., Executive Director
p.s. ~ If you are thinking about a gift to the Friends in your Will, I would be happy to hear 

from you. It would be my privilege to work with you and your advisor to ensure your wishes 

are met. Your privacy is important to us; all information will be kept confidential.

Friends of the Ukrainian Village 
Society provide strong, visionary 
leadership for sustainability and 
growth of the Ukrainian Cultural 
Heritage Village so future genera-
tions can enjoy an authentic 
pioneer experience ~ but helping 
the Village realize its potential as 
world-renowned living history 
museum can only be accom-
plished with your support.

There are two kinds of donations 
that can be made to the Friends of 
the Ukrainian Village Society to 
realize their vision and accomplish 
their mission: present gifts and 
deferred gift donations.

Present gifts: give community 
members the opportunity to 
contribute in support of (a) enrich-
ment programming or (b) educa-
tional programming through the 
Historic Children’s Program and 
Junior Interpreter Program. Gifts 
can be made through:
• Gift of cash
• Transfer of financial stock:  cash 
value
• Life insurance:  cash value
• Charitable gift annuity
• Gift-in-kind

Deferred gifts: embrace commu-
nity members as tradition-bearers 
and keepers of cultural identity. A 
gift of such a large-scale merits 
recognition on our donor board, 
outside the reception area, and 
can contribute to a number of 
larger ongoing projects. Gifts can 
be made through:
• Bequests in a will
• LIfe insurance proceeds
• Gifts of RRSPs or RRIFs
• Charitable remainder trusts

Consider such a gift for special 
occasions such as weddings, 
anniversaries, birthdays, festive 
holidays or in memory of a loved 
one. No matter what the amount, 
your gift contributes to keeping 
Ukrainian cultural heritage alive. 

YOUR DONATIONS HELP
FULFILL THE MISSION OF FRIENDS

OF THE UKRAINIAN VILLAGE

Edith Zawadiuk/Едіт Завадюк
Bohdan Medwidsky/
Богдан Медвідський

~ Ely Rosenblum

Steve Sorochan/Стів Сорочан
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Message from the Board of Directors
As the great-granddaughter of Ivan Pylypow, I was very honoured and excited to be 

nominated and then to have the opportunity to serve as a Board director for the Friends of 
the Ukrainian Village Society. Later, I accepted the executive position of vice-president of 
the Board. When I consider the former distinguished executive board members through-
out the history of the organization, I realize that the shoes I have to fill are great indeed.

On behalf of the Board of Directors, we thank Roger Pullishy, our former president, 
for his efforts in guiding the Board for the past three years. Roger worked tirelessly and 
volunteered many hours at the Ukrainian Cultural Heritage Village site. Thank you, 
Roger, for all the work you did as our president and your continued work as a director. 
Roger is also involved on the Advisory Board of the Friends’ Society and on the Enrich-
ment Committee with our executive director Dr. Marcia Ostashewski.

The Board of directors and acting president Nick Fedchyshyn welcomed our newly-
appointed Executive Director, Dr. Marcia Ostashewski, who grew up on a farm near a farm 
near (Edna-)Star or Chipman, went to school in Lamont, and received her pre-university 
education in east-central Alberta, in the town of Lamont. She comes to us with a great 
understanding of Ukrainian culture, language and history, including that of the Village. 
Marcia is enthusiastic, committed to excellence and dedicated to achieving the goals and 
attaining the vision of the Friends Society. Her experiences with Ukrainian communities 
outside Alberta and her affiliations with various post-secondary and heritage institutions 
across Canada and the United States will be of benefit to the Society.

We have entered our 28th year of incorporation as a Society and we have a roster of 
experienced and new directors, altogether a diverse and talented group of individuals 
whose efforts are in line with the goals, mission and vision of the Society. We will work 
closely with the leadership of our executive director and acting president.

There a few areas in which the Society membership can help the Board and the executive 
director achieve the goals, mission and vision of The Friends of the Ukrainian Village Society:
1. Increase membership. As a member, please ask your relatives, friends and neighbours to 
become members of the Friends Society (currently we have about 400 members).
2. Donate even a small amount of money to The Society (you will receive a tax receipt).
3. Volunteer your spare time and talents at special events at the Ukrainian Cultural 
Heritage Village site. We always need your help.

On behalf of the Board of Directors, thank you to our membership for your financial 
support and volunteer assistance. Special thanks to UCC-APC and the provincial government  
for disseminating information via websites about events that take place at the Village.

Many thanks, as well, to the Alberta Government  for being our main monetary 
funder, advertising all events via the media and maintaining the Village site. Government 
staff at the site support and work well with the employees of the Friends Society.

The Board and executive director will continue to work hard to serve your needs and 
to promote the Friends of the Village Society through newsletters, the website (currently 
under construction) and other social networks. Thank you.

~ Marie MacRae (nee Pylypow), Friends of the Ukrainian Village Society vice-president

Для мене, правнучки Івана Пилипова, було великою честю висунення, а далі й можливість працювати у Раді директорів Товариства приятелів Українського села. 
Пізніше я погодилася стати заступником президента ради. Я усвідомлюю свою велику відповідальність, коли думаю про шанованих попередників - членів виконавчої ради. 

Від імені Ради директорів дякуємо Роджерові Пулішію, попередньому президентові ради, за його зусилля у керівництві радою протягом останніх трьох років. Роджер 
невтомно працював у раді та багато годин волонтерив для Села спадщини української культури. Дякую, Роджере, від імені усіх членів дирекції за твою роботу 
президента,  і ми знаємо, що ти будеш продовжувати цю роботу як член дирекції. Роджер залишається у раді директорів і у дорадчій раді Товариства приятелів Села. 
Він також входить до Комітету збагачення Села з виконавчим директором Марсією Осташевською.

Рада директорів і чинний президент Никола Федчишин вітають новообраного виконавчого директора д-р Марсію Осташевську. Вона зростала на фармі в поселенні 
Една Стар і здобула середню освіту у центрально-східній Альберті в Ламонті. Вона добре розуміє  українську культуру, мову та історію Села спадщини української 
культури. Марсія прагне досконалості, вона  сповнена ентузіазму  у досягненні мети і бачення Товариства приятелів.  Її досвід в українських громадах поза межами 
Альберти та приналежність до різних установ вищої освіти будуть корисні для Товариства.

Ми розпочали 28-ий рік нашого Товариства з новими та вже досвідченими членами дирекції. Це група талановитих осіб, чиї зусилля відповідають меті, місії і 
баченню Товариства. Ми будемо співпрацювати в тісному контакті з виконавчим директором д-р Марсією Осташевською та президентом Николою Федчишиним.

Є кілька аспектів, у яких члени Товариства можуть допомогти раді директорів і виконавчому директорові у досягненні мети, місії і бачення Товариства 
приятелів Села. (1) Збільшення кількості членів. На цю пору ми маємо близько 400 членів. Як член Товариства, попросіть родичів, друзів і сусідів приєднатися до нас 

2012 EXECUTIVE
 & BOARD OF DIRECTORS

E X E C U T I V E

Nick Fedchyshyn
Acting President

Никола Федчишин / Чинний президент

Marie MacRae (née Pylypow)

Vice-President / Co-Chair
Марія Макрей / Заступник президента

Olee Wowk / Treasurer
Олег Вовк / Скарбник

Susan Ferbey / Secretary
Сузанна Фербей / Секретарka

D I R E C T O R S

Yuri Andryjowycz
Юрій Андрійович
Terry Balaban
Террі Балабан

Jeremy Haluschak
Джеремі Галущак

Andrij Hornjatkevyc
Андрій Горняткеви
Ludvik Marianich

Людвик Мар’янич
Tammy Myskiw

Теммі Мисків
George Paleniuk

Юрко Паленюк
Roger Pullishy
Роджер Пулішій
Kathy Reich

Кеті Рейх
Luba Shmylgelska

Люда Шмиґельська
Ken Solomon

Кен Соломон
Deborah Stasiuk

Дебора Стасюк
Terry Triska
Террі Тріска

Chris Tyrkalo
Кріс Тиркало

Gordon Yaremchuk
Ґордон Яремчук
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n In addition to helping the Friends Society support the Ukrainian Cultural Heritage Village, your membership includes:
� FREE ADMISSION to the Village � DISCOUNTS on programs & bookings � ATTENDANCE at our annual meeting and
dinner event � 50% DISCOUNTS at other provincial historic sites in Alberta, Friends Society newsmagazines and regular
updates (by e-mail and post) on Village happenings.

NAME / Ім’я 

ADDRESS / Адреса

TOWN /CITY / Місто       PROVINCE / Провінція          POSTAL CODE / Поштовий індекс

E-MAIL / Ел. пошта       DAYTIME TELEPHONE / Денний телефон

� $40 FAMILY MEMBERSHIP /  Родина
� $20 INDIVIDUAL MEMBERSHIP /  Індивідуальне

Any additional funds you add to your total below will contribute to the goals of
The Friends of The Ukrainian Village Society.

You will receive a charitable receipt for your donation. Thank you! 
Будь-яка додаткова сума сприятиме меті Товариства приятелів Українського села. За Вашу пожертву буде виписана квитанція. Дякую!

TOTAL $ / Пожертва $___________ VISA # / Віза  #  ________________________________________________

     MASTERCARD # / Мастеркард # ____________________________________

     EXPIRY / Дата закінчення строку дії  ________________________________

SIGNATURE / Підпис         DATE / Дата

Please send form and any additional information by FAX to (780) 662-3273.
Будь ласка, надішліть заяву та додаткову інформацію факсом на  (780) 662-3273.

You can reach us by email at friendsofvillage@gmail.com or by phone at (780) 662-3640.
Ви можете зв’язатися з нами  ел. поштою friendsofvillage@gmail.com або тел. (780) 662-3640.

Окрім допомоги Товариству приятелів у розбудові Села спадщини української культури, членство у Товаристві включає � безкоштовне відвідування 
Села � знижки на програми і замовлення � участь у річних загальних зборах та вечері � 50% знижки на відвідування музеїв  просто неба провінції 
Альберта, інформаційний бюлетень Товариства та регулярно оновлювану інформацію (електронною чи звичайною поштою) про події на Селі.
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і стати членом Tовариства. (2) Зробіть пожертву навіть 

на невелику суму (Ви одержите квитанцію). (3) Виділіть свій 

вільний час на волонтерство та присвятіть свій талант 

заходам у Селі спадщини української культури. Нам завжди 

потрібна Ваша допомога.

Від імені  ради директорів дякую усім членам Товариства 

за фінансову підтримку і волонтерську допомогу. Ми 

надсилаємо спеціальну подяку Провінційній раді Альберти 

Конґресу Українців Канади за поширення інформації через 

їхній веб-сайт про події на Селі.  Висловлюємо особливу 

подяку Уряду Альберти за основну фінансову підтримку, 

розповсюдження  інформації  через засоби масової інформації  

та підтримку музею. Урядові працівники музею активно 

співпрацюють з членами Товариства приятелів. 

Рада директорів і виконавчий директор продовжать 

наполегливу роботу, щоб задовольнити потреби 

Товариства і сприяти Товариству через інформаційні 

бюлетені, веб-сайт Товариства (у процесі створення), та 

інші соціальні мережі. Дякую.

~ Марія МакРей (з роду Пилипових)

September 14-15, the Directors of the Friends of the Ukrainian 
Village participated in a Board Development Workshop titled ‘Building a 
Better Board’. Alberta Culture’s Board Development Program offers these 
workshops and a wealth of materials for non-profit boards in the province. 
Many thanks to our two facilitators, Bruce LeCren and Barb Patricio, for 
sharing their experience and expertise ~ and for helping us to Build a Better 
Board!
Чотирнядцятого й п’ятнадцятого вересня рада директорів Товариства 
приятелів Українського села брала участь у майстерні розвитку ради на 
тему «Будування кращої ради». Програма розвитку рад Альбертського 
міністерства культури пропонує такі майстерні й безліч матеріялів 
для рад неприходових товариств провінції. Дякуємо інструкторам 
Брусові ЛеКрену й Барбарі Патріціо, що подіилися своїм досвідом і 
знанням і так допомогли нам створити кращу раду!

Building a Better Board

(електронною чи звичайною поштою)
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2012 recipients of Centenary Pioneer Recognition certificates, Ukrainian Day, August 12, 2012
Одержувачі сертифікатів Програми визнання сторіччя іміґрації 2012 р. під час Українського дня 12 серпня

MLAs Genia Leskiw and Jacquie Fenske reopen Centenary PioneerMonument with Daria Luciw, president, Ukrainian CanadianCongress-Alberta Provincial Council •  Депутати Ґеня Леськів іДжекі Фенскі відкривають пам’ятник з Дарією Луців, президентомПровінційної ради Альберти Конґресу  країнців Канади 

MLA Jacquie Fenske, Daria Luciw of UCC-APC, 
Marie Stelmach, Pioneer Certificate recipient, MLA 
Genia Leskiw and former Premier Ed Stelmach.
Депутат Джекі Фенскі, Дарія Луців з Провінційної ради 
КУК, Марія Стельмах, одержувач сертифіката сторіччя, депутат Ґеня Леськів і попередній прем’єр Ед Стельмах

Meeting of clergy at start of monument rededication ceremonies

Зустріч священнослужителів перед церемонією відкриття пам’ятника

Ukrainian Cultural Heritage Village ~ in the news
PHOTOS COURTESY OF THE ALBERTA-UKRAINE GENEALOGY PROJECT; NEW

SPAPERS (TOP TO BOTTOM):  LAMONT LEADER (KALYNA CAFÉ ARTICLE) AND ELK ISLAND TRIANGLE NEW
S
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•  Ukrainian Ballet Master • CYMK founder • Saskatchewan Nation-Builder
•  Champion of Ukrainian heritage & culture, coast-to-coast across Canada

T H E  W O R D  &  I M A G E  S T U D I O
P.O. BOX 227, HENSALL, ONTARIO N0M 1X0

E X C E R P T S

“…This boy [Pavlo Yavorsky], 
still young, is caught up with our 
ideal and is doing national work. 
He has the capacity to be a leader 
and he could become a good 
orator… I guarantee that this boy 
has talent, if given the chance…”

“1943 marked the release of 
‘Ukrainian Dance’, a film 
produced for the National Film 
Board of Canada (NFB) by 
director/ethnomusicologist Laura 
Boulton, in which Pavlo Yavorsky 
performed…and served as 
consultant…”

“‘Starymy Stezhkamy/Bygone 
Pathways’ [by Pavlo Romanovich 
Yavorsky] … is a valuable 
contribution to the study of 
Ukrainian Canadian history 
and should be included in 
bibliographies on Ukrainian 
Canadians…”
Project Archivist, Library & Archives Canada

SOFTCOVER
$49.98 + $14 shipping = $63.98

PRICES INCLUDE HST

HARDCOVER
Limited Edition 100 Numbered Copies
$64.98 + $14 shipping = $78.98

PROCEEDS FROM BOOK SALES TO FUND PAVLO ROMANOVICH YAVORSKY UKRAINIAN-CANADIAN YOUTH SCHOLARSHIP

‘Show Them What You Can Do’
BUILDI NG THE UKR AI NIAN SPIRIT ACROSS CANADA

� An Illustrated Biography of Pavlo Romanovich Yavorsky  �
‘Show Them What You Can Do’
BUILDI NG THE UKR AI NIAN SPIRIT ACROSS CANADA

� An Illustrated Biography of Pavlo Romanovich Yavorsky  �

•

•

� ORDER BY E-MAIL: theword@ezlink.ca

� ORDER BY WEB: www.wordandimage.ca

UKRAINIAN CULTURAL RESOURCE FOR LIBRARIES, ARCHIVES, DANCE GROUPS & MORE

This illustrated biography of Pavlo Romanovich Yavorsky, Saskatchewan-born Ukrainian ballet 

master, CYMK founder, Saskatchewan Nation-Builder and lifelong champion of Ukrainian heritage and 

culture was launched at the 75th anniversary national convention of the Ukrainian Youth Association 

of Canada (CYMK). Since its release, orders for the book have been requested by every province between 

B.C. and the Maritimes; it is on file at Library and Archives Canada and Bibliothèque Nationale du 

Québec as well as Alberta’s Vegreville Centennial Library, Saskatoon Public Library and the Ukrainian 

Museum of Canada, where copies are available for purchase at the museum gift shop. The book is also 

part of a course of study by the Alberta Ukrainian Dance Association. 

Produced by Pavlo Yavorsky’s daughters, the 112-page full-colour large-format (8.5”x11”) book 

contains his writings and more than 275 images of artifacts, photographs and documents compiled 

from a rare private collection as well as the ‘Paul Yavorsky fonds’ at Library and Archives Canada. Text 

includes translated excerpts from ‘Starymy Stezhkamy/Bygone Pathways’ (Pavlo’s published memoirs) 

and journal entries from 1932-37 when he organized CYMK branches in B.C., Alberta, Saskatchewan, 

Manitoba, Ontario and Eastern Canada, and from 1938-39, when he travelled with Vasile Avramenko 

as dance instructor, performer, publicist and fund-raiser for the Avramenko/Edgar G. Ulmer feature 

film, ‘Cossacks in Exile’. In later years, over several decades, Pavlo was a columnist for the Ukrainian Voice 

and other publications, writing on topics of significance to a Ukrainian-Canadian readership:  multicul-

turalism, arts, literature, history, politics and current events.

Funding assistance toward printing of this book was generously provided by the SUS Foundation of Canada.

*SHIPPING DISCOUNTS FOR MULTIPLE COPIES

PLEASE MAKE CHEQUE OR MONEY ORDER PAYABLE TO:

Pavlo Romanovich Yavorsky danced not only to express his love of the art form, but also to motivate and inspire youth ~

The performance went wonderfully for us!
The hall thundered with applause…
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