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PREFACE 

If the history of the Point Douglas district of Win
nipeg were written Ьу а· convention·al English-1anguage 
Canadian h-istorian, as pmcticed to the present day, it would 
give а detailed account of the Selkirk Settlers, emphasizing 
their role ·and the role of their descendants in the develop
ment of t·he district, the community institutions, and pro
vincial апd federal politics. Some mention would Ье made 
of the subsequen·t settlement of other peoples, such &ч the 
Jews, Ukraini·aл1s, etc., prooobly noting that they came as 
"foreigners" and gradually becam·e "assimilated", writing 
would Ье entirely on the side of the Scottish people, even 
though through the course of time they survi ved as а very 
small fraction of the population of the area. 

Tremendous changes h·ave ·taken place in Point Douglas 
since 1Jhe ·advent of the Selkirk Settlers over 150 years ago, 
and of such magnitude thwt if Lord Selkirk were to come 
back to life and witness the situation tod·ay, he would pro
bably not believe his eyes. T·he originally sparsely populated 
area has grown in·to а throbbing progressive, densely po
pulated community of а large Can,adian city, Winnipeg, the 
community being composed of p11 eponderantly non-British 
stock. Canadian historians hav·e neglected to rec011 d the 
contributions and the role of the non-British and non
French "third element" in the building-up of ou·r com
munities and our national life. T·hus, we ·s·hall not have а full 
and true picture of Oanadian Iife in any period of our 
history until histori·ans fill in the deficiencies, participating 
segments of the Canadian population. 

Тhе appearance of this book on the history of Point 
Dougl·as, dealing specifically with the largest ethnic group 
of this district, is а welcome contribution to the fiПing in of 
а large gap. This hi·story is written in Ukr·ainian, thanks to 
the financial assistance given Ьу seveгal Ukrainian or .. 
ganizations and individuals of this district. It would have 
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been published in English if the Oanada Council had un
derstood its importance and had approved an appropriate 
gran·t for the author. 

Dr. Michael Marunchak undertook the intensive re
searches and the writing of this history with an open mind 
and а keen desire to present the truth aЬout the Ukrainians 
as а significant factor in Canadian life. With а background 
in Law and Social Sciences, as а graduate of the universities 
of Lviv and Prague, he is а graduate al'So of the University 
of Manitoba in social work. At presenrt he is with the Win
nipeg School District No. 1 (Ohild Guidance Clinic). Аз а 
writer he has sev·eral works to his credirt, some on aspoots 
of Ukrainian Canadian history. Since his arrival in Can·ada 
in І948, he has Ьееn active in the Ukrainian organizational 
life· of Oan·ada and paгticularly in Point Douglas, thus being 
adrnirably qu•alified to undertake this project and write the 
story with а feeling of warrnrth and appreciation but still 
with considerable d·etachment. 

The present volume i·s а moving story of the estaJblish
ment and the developmenrt of а new life in а new woтld. 
presenting the problems of а new nation in the making. In 
it is portrayed the fierce struggle for survival, follow~d Ьу 
achievement, recognition and pride in the new country, 
Canada. The book relates all the important events in the 
history of the Point Douglas area: Lord Selkirk's project, 
the Selkirk Settler~, the Meuron Regiment (conrtaining 51 
merceнaries, some with Polish and Ukraini·an narneв), 
Hudson's Вау administration, establishment of the province 
of Manitoba, Riel reЬellion, church life, the founding of the 
newspapers Nor Wester, New Nation, 1Wanitoba Free Press, 
Winnipeg Tribune and their attitude towards imrnigrants, 
particularly Ukrainians, etc. The fiгst property-owners in 
Point Dougl·as are named and biographies are presented of 
all of those after whom streets were named. An account is 
given of t·he establishmen·t of ·all the churches and schools 
in the district as well as of community institutions and as
sociations. This is the settiпg in '\\·hich the Ukrainians found 
themselves when they serttled in this district or were born 
here. 

Dr. Marunchak took great pains to find the n-ames of 
the first Ukraini·an immigrants to come to Winnipeg. These 
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he found in the registry of Immaculate Conception Pari&h 
in 1884 ·and Iater years. Unfortunately, these persons nor 
their descendants have never been located and therefore do 
not have the significance of Wasyl Eleniak and lvan Py
lypiw, who came to Canada in 1891 ~and initiated the steady 
flow of Ukrainian immigration to this country. 

The beginnings of organized cuJ,tural activities of the 
Ukrainians in Canada is the work of Cyril Genik, who ar
rived in Point DougJ.as in 1896 and was the director of 
Ukrainian settlement in Canada for the Government. Не 
was the leader of the "Bereziv Trinity" (after the village 
of their origin in Galicia) to which John Negrych (the first 
edi.tor of the firs·t Ukгainian newspaper, Canadian Farmer, 
founded in 1903), and J01hn Bodrug, (prominent minister in 
the Presbyterian Churoh) belonged. Cyril Genik founded 
the Reading Society of Taras Shevchenko in 1899-1900 and 
Iater the Austro-Canadian Tгading Company. 

But it was ·another "trinity" that established and de
veloped the various aspoots of the Ukrainian or.smnizational 
life in Point Douglas. Professing to carry out the ideals and 
work of Markian Shashkevych, the famous Western Ukrain
ian poet, writer and educator, the three men-Father Pante
leymon Bozyk, originaПy а Russian Orthodox and Iater 
Ukrainian Oatholic priest, and poet, Peter Hawrysyshyn and 
Joseph Scherbanievych, became known as the "Shashkevy
chian Trinity". И should Ье meпtioned that Father Р. Bozyk 
was а pastor of the St. Mich·aeJ'.s N·aJtional Orthodox Churoh, 
the first Ukrainian Church in the district (1918), which Iater 
joined the Ukrainian Greek Orthodox Ohuroh of Canada. 

The com'bined efforts of these three men with the sup
port of Ukrainians in the community established the Ukrain
ian Literary Association of М. Shashkevych in 1925, whiCІh 
built а hall in 1929 that became the centre of Ukrainian Iife 
in the district. Since its inception this association has Ьееn 
sponsoring а Ukrainian school, library, drarnatic and choгal 
circle, you,th сlнЬ, the Ukrainian Wornen's Society of Olha 
BasaraЬova, and the Ukrainian Benevolent Society of М. 
Shashkevych. It supports the Natioпal Co-operative, estab
lished in 1937 and the "Dnipro" Credit Union Society, estaЬ
Iished in 1949-1950. It ·also gives accommodation to several 
societies of the recent Ukrainian irnmigration. The St. 
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Andrew's Parish of the Ukrainian Catholic Church was init
iated Ьу Father Bozyk in 1938 in this hall. 

The leademhip and work of the "Shashkevychian Тrin
ity" and the fine support of the Ukrainian community have 
produced three memorials, located not far from the hall. In 
1942, Lieutenant Governor R. F. Мас Williams unveiled а 
cairn in memory of the fallen Cana·dians of Ukrainian 
descent, some coming from the district. In 1943 а cairn was 
unveiled to commemorate the 50th ·aпniversary of Ukrainian 
settlement in Oanada. In 1944 the same Lieutenant Governor 
unveiled а monument of Markian Shashkevyc·h on а plot of 
land granted Ьу the City Council. 

Most of the cultural work of the Ukminiams of this 
di,strict is guided Ьу the spirit of Sh·ashkevych. An outcome 
of the celebration of the 150th ann.ivers•a1·y of t·his poet in 
1961 was the decision of the Ukrainian Catholic Church to 
convert the grounds of the old St. Andrew's Church to "The 
Shashkevych Park". The members of the hall in 1963 
1aunched t·he series "Shashkevychiana" а collecticm of the 
works of and ahout the poet. So prominent is this name that 
Point Doug1as is often referred ~to as the "Sh·ashkevych Dist
rict". 

The author h·as written not only а documented account 
of every Ukrainian organization, secular and churoh in the 
district, but has also recorded the contributions in people, 
work, money and goods to Caпada's war effort, achievements 
in municipal ·affairs, deeds of heroism in the community such 
as of Stefan Stechuk, and personal achievements of indiv
iduals Ьorn in the distгict, such as Bishop Andrew RoЬo
reski, J udge J ohn G. Roberts, Architect Peter Dobush and 
several professionals in various fields of our Canadian life. 
The Ukrainian community which domiпates the North part 
of Point Douglas is an integral part of Canadian society 
in every way. 

Dr. Marunchak's work would Ье of much greater value 
to Canadians if it were published in English, w·hich І hope 
will Ье realized in the very near future. 

Senator Paul Yuzyk, Ph. D. 
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ІСТОРИЧНИМИ СЛІДАМИ ПОЯНТ доrЛЕС 

Шотляндська оселя Пойнт Доrлес 

Назва Пойнт Доrлес походить від шотляндського 
шляхтича Томи Доrлеса (Thomas Douglas), наймолодшо
го сина князя Селкірку (Earl of Selkirk), що після смерти 
батька й його старших шести братів одідичив спадок, 
став думати якби-то допомогти матеріяльно бідним шот

ляндцям, що заселювали гористі й пусті околиці Шот

ляндії. Він бажав рівнож, щоб вони жили на власній землі 
та під своїм національним прапором1 ). 

В 1811 році він закупив від Годсон Бей компанії за 
пів мільйона долярів великий простір землі вздовж Черво
ної ріки, що частинно охоплював сьогоднішну Манітобу, 
східній Саскачеван, Північну Дакоту й Міннесоту. Простір 
цей виносив сорокп'ять мільйонів акрів або стоп'ятнад
цять тисяч квадра,тних миль. Вже в тому самому році сім

десять північно-західних шотляндців й около двадцять 

ірляндців зі Слайr (Sligo) вибрались до обіцяної землі 
над Червону ріку, до Канади. Зимували вони в йорк Фек
торі в затоці Годсон Бей, бо вчасна зима не дозволила 

просуватися рікою вглиб країни. Щойно з весною сліду

ючого року, їхній провідник Майлс Мекдонел добився до 

Форкс, де ріка Ассінебойн вливається до Червоної Ріки. 

Саме тут вже був побудований в 1810 році Форт rібраль
тар, що був власністю т. зв. Норд Бестер компанії. Шот

ляндці, беручи до уваги добру комунікацію двох згада

них рік, рішили побудувати недалеко існуючого замку 
другий й назвали його Форт Доrлес, що опісля звався 

Пойнт Доrлес. Фортеця ця враз з іншими будинками прос-

1) Заховався йоrо знаменний вислів: "lt ls our duty to befrlend 
these people . . . Let us dlrect thelr emlgratlon, glve them homes 
under their own flag and they will strengthen the empire". 
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тягалась при закруті ріки на північ від теперішної вулиці 

Лоrан в сторону вулиць Гиrинс і Садерленд. Поза форте
цею на північ були поля а дальше стулнево над берегами 

ріки стали виростати перші будинки із нетесаних лоrів 
(брусів). Найбільш замітним будинком в цій першій шот
ляндській оселі був млин. 

Доля перших поселенців Форт Доrлес була дуже хи

мерна, не позбавлена також життєвого трагізму. Форте
ця, що мала владу в поча,тках над 135 поселенцями, зазна
ла багато невигод. В першій мірі, вона вплуталася у вій

ну з другою компанією rібральтар, що уважала себе пер
вісним лосідачем цього терену. В 1816 році ці перші по
селенці заплатили в боротьбі з цією компанією понад 
двадцяти трупами. По цій боротьбі, як історична пам'ят

ка, остався пам'ятник "Севен Овкс". Щойно в 1817 році 
Лорд Селкірк прибув сюди особисто зі залогою двісті
п'ятдесят вояків, щоб навести належний порядок. Форт 
rібральтар був знищений, а фортеця Доrлеса стала па
ном ситуації. Лорд Селкірк перебував чотири місяці на 

Пойнт Доrлес. Він запланував дороги, призначив місця 
під церкву, школу й млин. По коротких відвідинах Сел
кірк вернувся до Англії, щоб опісля виїхати на лікування 
до Франції, де він помер в 1820 році. 

Національний склад перших поселенців. 

Наємні вояки Лорда Селкірка у великій кількості по

селились в долині Червоної Ріки. Згідно з їхнім договором 

вони набули земельні ділянки й стали розбудовувати свої 

господарства на східньому березі ріки, теперішня вулиця 

"Rue des Meurons" у Сент Боніфес та її околиця. Ухне по
селення чисельно скріпило оселю, але й надало її теж різ

нородного вигляду під національно - паселенчим форму
ванням. 

Список мешканців поселення Червоної Ріки від серпня 
1818 р., що заховався серед документальних паперів Лор
да Селкірка (гляди: Lord Selkirk Papers, Volume XV, pages 
5237-5238) поділяє жителів молодої оселі на три групи. 
Шотляндські поселенці (Scotch Settlers) начнелювали ІЗО 
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осіб в одній групі й 21 в другій, разом 151 осіб, "Канадій
ські поселенці" ("Canadian Settlers") 26 осіб і демеврони 
т. зв. Meuron's Settlers, наємні вояки Селкірка, 45 в одній 
групі, а в другій шість, разом 51 осіб. Останні були нежо
наті, з винятком одного. Серед шотляндських поселенців 
стрічаємо прізвища відомих родів, як Мекбети, Спруси, 
Садерланди, МекКай, Дж. Росс, А. Метесон, А. Полсон, Дж. 
Беннерман, Дж. Причард й другі. Серед т. зв. "Канадій
ських поселенців" є шість родин. Прізвища їхні говорять 

за їхнім французьким походженням, з винятком Angus 
McDonald. 

Цікаву й невловні досліджену категорію становлять 

т. зв. меврони, а властиво демеврони. (Відомо, що історія 

знає два швайцарські на ємні відділи війська: "The Meuron 
Regiment" і "Тhе Waterville". Останній відділ закупила 
Велика Британія в 1801 р. Цей відділ воював на різних 
фронтах в користь Англії. Назва першого відділу перене
слась на "The Waterville" й звідси цей відділ звали теж 
"The Meuron" або просто "Meuron". -- М. М.). Серед по

селених мевронів, зглядно демевронів, в долині Червоної 
Ріки знаходимо багато слов'янських прізвищ. Відділ кана
дійських демевровів організував Колошінскі. Писано "Ko
loshinвki" стор. 2289 й 2282, "Lord Selkirk Papers". Про 
демевровів тамже говориться, як "his countrymen". Важ
ко приняти, що такі вояки з прізвищами, як "М) Joseph 
Starg, Anrtoine Archette, Peter Bru·ssel, J·ean Louis Bender", 
чи "Ch·arles Bouche" були земляками Колошінского, якого 
Лорд Селкірк називає поляком (гляди виtце цитовані сто

рінки). Кільканадцять прізвищ на списку демевровів є чи
сто слов'янського походження. Серед них такі як Семен 

Дазьо, Тома Дима, Мартин Ісак, Андрій Війойко, Петро 

Комдровський, 1ван Васільовський, Янковський, Камін

ський (гляди при кінці твору розділ "Документальний до

даток" під "Names of the Settlers of Red River". - М. М.). 
Деякі прізвища є так спотворені в назві й невиразні в ру

кописі, що можна різно читати, пр. "Gregoritz", "Garlic". 
Деякі із вичмелених й невичислених прізвиrц вказують на 

їхнє незаперечне українське походження. Цікаво, що пріз-
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вище Колошінскі кінчається на "-ski", тоді коли другі сло
вямські прізвища кінчаються на "-sky". Це вказує па на
ціональну різнородність цих вояків. Всіх іх однак звали 

в урядових списках "мевронами" чи "демовронами", а та
кож "швайцарцями", а це тільки тому, що відділ виводив 

свою історію зі Швайцаріі. 

Українське походження деяких демевропів підтверджує 

теж проф. П. Юзик в своїй рецензійній праці в "Slavica 
Canadiana". (Гляди 1954 р., частина 2: "Review, Comments 
and Reports", стор. 26). 

Зі списка перших поселенців в долині Червоної Ріки 
так і бачимо, що оселя в началі була різно - або багато
національною, однак зі сильними і домінуючими шотлянд

ськими політичними й культурними впливами. Це тим 

більш позначилось тоді, коли демевропів не стало. В 1826 р. 
вони масово переселились до ЗДА. Причиною їхнього пе

реселення були не тільки кліматичні умовини, як острі зи

ми, велика повінь, але теж соціяльні причини. Демевропи 
не втішалися великою популярністю серед поселенців. Во

яцький елемент, що роками воював на різних фронтах, не 

надто надавався на піонерство, ІЦО вимагало великих зу

силь в праці та несенні невигод. Декілька цікавих нотаток 

про національностевий склад перших поселенців захова

лось до наших часів. Найцікавішими є дані Н. Герри 

з 1821 р. 
Ніколас Герри подає такий паселенчий стан: 221 шот

ляндців, 65 демевропів і 133 канадійців. Разом жило 419 
людей, а в тому тільки 154 жінки. Знова на Пембіна жило 
тоді около 500 метисів. 

За національним складом були там кілдонські шот

ляндці, ірляндці, французи, швайцарці, канадські фран

цузи, англо й франко-мовні метиси чи т. зв. гефибриди. 

Саранча, повінь, міжусобиці, перемири 

В 1818 році Пойнт Доrлес навістнла осіння саранча 
й принесла великі шкоди населенню. Це саме повторилося 

слідуючого року весною. Весною 1826 року велика по
вінь Червоної ріки змила з лиця землі більшість будин-
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ків. З фортеці залишився тільки млин, що сторчав на ці
лу околицю, а поселенці звідси стали звати замість Форт 
Доrлес - Пойнт Доrлес. Ця остання назва залишилася до 

наших часів. 

Як високо піднеслась вода в Червоній ріці в тому 
часі може свідчити слідуюча нотатка, що заховалася в ар

хівах Катедри Сент Джанс. "На площі теперішноі катедри 
була церква й в тій церкві в дні 14 травня 1826 р. відправ
лялось богослуження на платформі, що була взнесена по
над водою в церкві. Транспортація до церкви й з церкви 

відбувалась тільки ладками". 

Ще перед цією повінню, частину Пойнт Доrлес закупив 

від виконавців волі Селкірського лорда Роберт Лоrан за 
чотириста англійських фунтів. Був це перший леrальний 

акт купна й продажі землі на Пойнт Доrлес. Доцільно є 

відмітити, що в 1821 році Норд Вестер компанія й Год

сон Бей злилися в одну фірму, під назвою Годсон Бей. 
В той спосіб устали ворогування, а позиція могутньої й 
безконкуренційної фірми ще більше зросла. В тринадцять 

років після об'єднання цих двох компаній, Годсон Бей за

купив простір Пойнт Доrлес від спадкоємців Селкірка за 

300,000 англійських фунтів й в той спосіб закінчилася 

чвертьстолітня доба шотляндської республіки на Пойнт 

Доrлес. Всі права й привілеї надані шотляндцям в 1811 
році були повернені Годсон Бей компанії. Історик проф. 

Брайс характеризує цю добу браком всяких законів й му

ніципальних порядків. Не було також ані мілітарної ані 

цивільної влади, що гарантувала б населенню повну без

пеку, що станула б на сторожі права власности населення. 

Однак було щось більше за цю владу. Це була національна, 

політична й соціяльна споєність, що в'язала цю громаду 

в одну суцільну одиницю. Зберігся в аналах опис Пойнт 
Доrлес й його довкілля з того часу. За хронікою Ніколас 

rерри з 1821 р., "Тут жили шість миль понище Point Douglas 
вздовж ріки шотляндські колоністи, що після двох ви

гнань (внаслідок боротьби з Норд-Бестер компанією -
М.М.) й війни стали тут твердою ногою. На Пойнт Доrлес 

або довкруги нього жили чільні мужі цієї осади як Томас 
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Томас, Роберт Лоrан, Джеймс Бірд, Джан Причард, То

мас Лейдло, проповідник Джан Вест, Пикорд Дестроме

сон. Видніли ще залишки Гібральтарського форту, а через 

ріку напроти взносився хрест, що його заложила церков
на місія Сент Боніфеса під проводом Дж. Н. Провеншера 

в 1818 році. Довкруги Пойнт Доrлес жили теж поселенці, 
що прибули з долішньої Канади в 1818 році й опісля." 
Форкс, каже Герри, був перетоплюючим горнилом захід

ньої спільноти. Олександер Росс називає Форкс2 ) метро

полією, що мала кілька більших деревляних домів, збу
дованих без якої-будь симетрії, смаку й вигоди. 

ЛраВJІіння Годсон Бей 1835--1869 
на просторі Ассінібон 

В 1835 році Форт Доrлес цілковито перестав існувати 
а на його місце збудовано Форт Герри, що зайняв вели

кий простір між теперішніми вулицями Мейн й Бродвей. 

Фортеця ця була в недалекій околиці первісної фортеці 

Форт Герри та Форт Гібральтар. Збудування нової фор

теці переносить адміністрацію Пойнт Доrлес й околиці 

на нове місце й тим самим Пойнт Доrлес, як околиця тра

тить свій первісний престиж. 

Для правління осадою в просторі Червоної ріки був 
покликаний губернатор і рада, що їх назначувала Годсон 

Бей компанія. З правила до чотирнадцять членної ради 
входили керівні представники католиків й англіканів, го

ловний директор колишньої компанії Годсон Бей й визнач

ніші громадяни околиці. В першій раді, що засідала вже 
в лютому 1835 році, бачимо таких громадян Пойнт Доrлес: 
Джеймс Садерленд, Джан Причард, Роберт Лоrан, Андру 

Мекдермат і шериф Александер Росс. 

Однак більшість в раді засідала з титулу своїх ста
нових позицій, а частина ради це були також платні уряд

ники Годсон Бей. Така репрезентація не вдоволяла мен

шости в раді, що не були вязані жодноми синекурами, як 

Мекдермот, що виступав там як вільний бизнесмен. Зокре-

2) Форкс - це радше географічно-історична назва на визначення 
місця й терену де Червона Ріка й Ассінібойн зливаються в одне річище. 
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ма з цієї ради негодувало населення й поспино настою
вало на ефективну зміну в репрезентації. Невдоволення 
зросли в поважну силу в п'ятдесятих роках й не уставали 

аж до часу, коли то Годсон Бей здав правління заходу Ка
нади, в тому й Ассінібої, федеральному урядові в Оттаві 
за 1,400,000 долярів. 

Т. зв. незалежна сила, що її творили перші осадники 

Пойнт Доrлес, а дальше напливовий торговельний елемент, 

домагалися більших прав, вигод та безпеки. Ці торговці 

стали фракцією, з якою треба було числитися кожному. 

С. Тейлор так пише про цей торговельний центр у своєму 

щоденнику під серпнем 1861 року: 
"Більше й більше вільних торгівців напливало у він

ніпежську долину. Прибувши сюди, вони будували крам

ниці для їхніх дібр, з початку на східному березі Черво

ної ріки, а після повені в 1861 році на західному березі 

Червоної ріки. Межи просторами Годсон Бей, довкруги 

горішнього Форт rерри в Пойнт Доrлес, отаборився з 
крамницями А. Мекдермот і його зять А. r. Б. Бенетайн".3 ) 

Звідси стулнево став розбудовуватися торговельний 

центр. За час правління Годсон Бей, Пойнт Доrлес й око

лиця зазнали теж великих матеріяльних втрат в наслідок 

двох великих повіней, перша в 1852 році, а друга вже зга
дувана в девять років пізніше. 

в три роки пізніше, після другої повіні, навістнла ока·
лицю саранча, іцо, як описують очевидці, хмарою обсіла 
рістню й залишила цілковите спустошення. Зараз за цими 

гіркими відвідинами прийшов голод. Годсон Бей виасиг

нувала на порятунок населення вісім тисяч долярів. Від

гукнулася Англія й ЗДА й уряди східніх провінцій Канади. 

Комунікація в тому часі була ще дуже утруднена зі 
зоннішним світом. До 1853 року тільки двічі курсувала 
пошта. Літом кораблем до Англії, а зимою раз до Мон
треалю. Пізніше наладнано пошту раз в місяць. 

Вся торгівля в шістдесятих роках відбувалась зі 
Сент Павль й Чікаrо. До більшої події належала поява 

:1) Ue точно простір на схід від Мейн стріту вздовж існуючих ву
"Н"h що І-ІЯ~RЯІ-Іі іменами своїх перших бизнесменів, а саме Мек
Пермота й Бенетайна. 
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першої газети, що 11 випустили перед Різдвяними Свята
ми 1859 р. В. Бакінrгем й В. Колдвел з Торонта, що при
були сюди волами. Часопис "Нор-Вестер" появля•вся раз 
на два тижні. 

На загал, недостачі населення були так великі, що ши
рився тоді сильний рух за прилученням теперішньої Ма

нітоби до ЗДА. Криза поглибилася після смерти досвід

ченого губернатора Годсон Бей компанії Джорджа Симп
сона, що рядив заходом Канади около сорок років. На 

тлі негодування населення, в 1869 році на політичному го
ризонті появився Луес Ріел, здібний метис й амбітний 

провідник, вихованок сент-боніфаського епископа, що 

проголосив "Ню нейшен" й, створивши власний уряд, 
протиставився в тому часі федеральному урядові в От

таві. Володіння Луеса Ріела скінчилося в 1870 році, а 
з тим почалося нове правління на Пойнт Доrлес й на ці

лому просторі Червоної ріки. 

МанІтоба, звана передше АссІнІбоя, стає провінцією 

Федерації Канади, а Пойнт Доrлес складовою 

частиною села ВІннніпеr. 

Вже від 1869 року велася підготовка перебрати владу 
від компанії Годсон Бей. Луес Ріел однак станув цьому на 

перешкоді. Кажеться, що в тихій згоді за Ріелом стояв 
сентбоніфаський епископ Теше4 ). Новономінований леф
тенант rовернор для Манітоби В. Мекдуrал мусів в покорі 
ждати в Пембіні на границі Канади й ЗДА, щоб діжда

тися вільної дороги ДО Форт rерри, де абсолютно воло

дів Ріел. Щойно військова експедиція, делегована феде

ральним урядом під командою Вулзлі, примусила Ріела 

уступити, а новоіменований лефтенант rовернор Адам Дж. 

Арчібалд прибув до Форт rерри другого вересня 1870 ро
ку й перейняв офіційно владу від комісара Годсон Бей 

Доналда А. Смита. 

При ц:й історичній передачі, населення цілої Маніто

би виносило 11,963 мешканців, з того: індіянів 558, англій-

4) Так про це пише проф. Дж. Брайс, називаючи епископа теж 
,.духовим керівником метисів". 
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ських гефбридів 4,083, французьких мішанців 5, 757 й бі
лих 1,565. 

Рік 1869 й 70-ий вніс теж правні зміни Пойнт Доrлес, 
що в тому часі входить в нову муніципальну систему, а 

саме - Village of Winnipeg, село Вінніпеr. 
Першу назву Вінніпеrу стрічаємо в 1869 році в про

клямації Годсон Бей губернатора В. Мектавіша. 

Так як Манітоба чи Ассінібая змагалися за провін
ційний статус у федерації, так теж мешканці Пойнт Доr
лес й околиці змагалися довший час, щоб їхній спільноті 

надати муніципальний статус, а вкінці статус міста. На пе

решкоді цьому стояли в першій мірі більші власники грун

тів, що не хотіли брати збірної відвічальности перед гро
мадою, а зокрема не бажалось їм обкладати свої грунти 

податками. UЦойно повних чотири роки гарячих диску

сій, включно з ужиттям фізичної сили, село Вінніпеr на
було в 1873 році чартер міста, а в місяці січні чергового 
року відбулося перше засідання міської ради, що стала 

радити над оформленням міського правління, міських за

конів та міських границь. 

В часі інкорпорації Вінніпеrу, на просторі сьогодніш
нього центру міста від Ассінібойн, вздовж Червоної ріки 

на північ були слідуючі чотири осередки: 1) Форт Герри 
замок, що собою символізував вл.аду, 2) торговельний 

центр, що став роз,виватись в перехресті вулиці Портедж 

й Мейн і поширювався на північ, засягаючи полудневу час

тину Пойнт Доrлес, З) дальше сам Пойнт Доrлес, що мав 

традицію старої оселі й 4) вкінці релігійний осередок, що 
формувався довкруги сьогоднішноі англіканської Сент 

Джанс катедрисs). 

Пойнт Доrлес й торговельний осередок стали основою 

села, а опісля міста Вінніпеrу. Перші границі міста не 
обхоплювали Форт Герри й Сент Джанс катедри. Захова
лася слідуюча статистика Вінніпеrу з тих часів. В 1870 р. 

було в згаданих двох осередках тільки триста мешканців, 

в 1871 р.- 700, а вже в 1872 р.- 1,467, з того 1019 муж-

5) Про англіканську катедру гляди окремий розділ "Історичний 

Сент Джанс та Кілдонан Чирч". 

21 



чин, 488 жінок. В тому році зареєстровано 124 будинки. 
З того одноповерхових 34, півтораповерхових 33, двопо
верхових 56, а тільки один будинок мав два й пів поверху. 
Всі вони були деревляні. Фред Лукас, у свойому історично
му деннику, так характеризує провінцію й Вінніпеr: "В ча

сі, коли була створена провінція, в 1870 р. головна вули
ця Вінніпеrу була дорогою дикої місцевости. Не було 
школи, залізниці, не було телеграфу, не було жодного 
зв'язку з зовнішнім світом, не було банків, як також не 
було податків". 

Такий статистичний стан був при народженні провін
ції Манітоби та її провінційної столиці, Вінніпеrу. Годи
лобея замітити, що перший провінційний парлямент за
сідав в 1870 році в резиденції А. Дж. Б. Бенетайна, тодіш
нього постмайстра, при вулиці Мейн, зараз таки напроти 

сьогоднішної централі Комітету Українців Канади. Тріш

І<И оподал:к на схід, при вул. Поштовій, а сьогоднішній 
Бенетайн й ріг Ломбард, приміщу,в·ався перший пошто
вий уряд. 

Аж т. зв. третій план міста, що був проведений 

в 1881 році, обхопив Форт Герри й простір Сент Джанс 

катедри в одне місто Вінніпеr. Новий статус для провін
ції й міста підготував грунт для великого господарського 

розвою цієї околиці. 

Другим, не менш ~важним чинником в розвої провін

ції й міста, що відіграв значну ро·лю були технологічні 
зміни. В 1878 році Вінніпеr получився був залізницею 
зі Сент Павль. Зате зі сходу Канади Сіпіяр добився до 
Вінніпеrу в два роки пізніше, а в 1886 р. Ванкувер, Вінні
пеr і Монтреал мають безпосереднє пряме получення Сі
піяром. Наслідком цих змін, Манітоба начнелювала вже 
в 1881 році 65,954 населення, а сам Вінніпеr в 1885 році 
нотував 19,574 осіб. 

В той спосіб з малої шотляндської оселі на Пойнт 
Доrлес стало цвісти чепурне містечко, що гордо гляділо 
в будучність й мало амбіції станути в першій половині 
двадцятого століття четвертим містом Канади. 
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nервісні власники nойнт Доrлес та ВІннІпеrу 

Коли в 1869 році Годсон Бей Спілка передал·а Фе
деральному урядові права й привілеї в долині Червоної 
ріки, задержала вона собі одну двадцяту землі, як також 

ті місця, де були побудовані фортеці й вимінні торго.вель
ні пункти. На просторі теперішнього Вінніпеrу Годсон 
Бей задержав для себе п'ятьсот акрову площу, обведену 
сьогоднішними вулицями Нотр Дейм, Еллес, Портедж й 

Спенс. Решта простору було розпроділено на фарми й від
продано передусім тим, що замешкували ці простори, 

цебто шотляндським поселенцям. Найбільше попалось ро

динам, що були спроможні закупити землю або тим, що 
внелужили певні роки праці для фірми. й так Лоrан одер
жав 200 акрів, Бравн- Борровс 193, Мекдермат 159, Дж. 
Росс 137, Малліrен 130, Риверсайд 130, Спенс 114, В. Росс 
90, Причард 93, Бенетайн 76, Мекніліямс 47, Древер 39,. 
Мекдоналд 29. Кромі цих фарм був великий простір не
розпреділеного поля, 667 акрів, що звався Пойнт Доrлес 
"Common", іншими словами, простір до якого мав претен
сії Пойнт Доrлес зглядно первісні власники Пойнт Доr

лес6). Спільнотний простір (т. зв. "Common") Пойнт Доr
лес замикали вулиці Гиrинс (цебто фарма Лоrана) на 
півдні, на півночі доїздова дорога вулиці Селкірк (цебто 

фарма Причарда), зі сходу ву.11иця Ейкінс, а на заході 

Мекфилипс. 

Простір Пойнт Доrлесу, що знаходився між згада

ними фармами Лоrана й Причарда та Мейн стріту, був 

поділений на багато менші лоти, бо кожний змагав мати 
лота над рікою. Тогочасні лоти покриваються з теперіш

ними блоками й так треба розглядати тодішній розподіл 
rрунтів. Щойно пізніше власники цих блоків розподіляли 

їх на теперішні лоти й пускали в продаж. 

Згідно з первісною міською картою Мекфилипса, як 

також на підставі судового акту від дня 15-го січня 1881 

G) Гляди Міська Мапа, датована й реестравана 1876 р. та "Вінніпег 
!lейлі Сан", датований 12 січня 1883 р. "Common", це т. зв. сервітути. 
Власникам таких сервітутів орнелуговувало право косити траву, випа
сати худобу, а у випадку лісу, рубати дерево тощо. 
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р. 7 ) можна устійнити слідуючих первісних власників на 
Пойн Доrлес так: Мекдоналдп мали лот 128 ) (тодішні ву
JІиці Александрія, Мекдоналд й Гиrинс), лот 13 належав 
до Лоrана й Бирда (тодішні вулиці Киртис й Аннабелла). 
Власником лоту 14 був Дж. Меккей й Римо-католицька 
Місія. Джан Мектевіш був власником лотів 15 і 35, Генрі 
Меккіне й лоту 16, Віліям r омез Фонсека мав три лоти 
ч. 17, 28 й 29 (тодішні вулиці Мекфарлан, Рейчел, rлед
стовн, Дізраелі аж по вулицю йонr а теперішну Барбер), 
а дальше частина між Гиrенс а Генрі. Найбільшим влас

ником на Пойнт Доrлес був Едмунд Лоренцо Барбер. До 

нього належали слідуючі лоти: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 й 30. 
Тільки лот число тридцять обхоплював теперішню вулицю 
Барбер, Едвард і частину rров. Лоти ч. 25 й 26 були влас
ністю Джана Садерланда, ч. 31 Джана rеддеса. Джан 
Брус мав лот ч. 32, Тома Ластед ч. 33, а Генрі Джансон 
ч. 34. Джан Шульц мав частину лоту ч. 35 й 34. Первісні 
власники й після них похідні, як Оrолві компанія, 

С. В. Ридіrер, Сто6арт, Брати Бойле й другі вели 

затяжний процес з федеральним урядом за сервітутн в 

т. зв. Пойнт Доrлес Коммон. Федеральний уряд не хотів 

з початку признати цих прав. Щойно з початком девят

десятих років признано вичмеленим власникам Пойнт 

Доrлесу або їхнім спадкоємцям право одержати від уряду 

стільки землі з т. зв. коммон, скільки вони посідали на 
Пойнт Доrлес. Судовий процес опізнив розподіл і засе

лення простору Пойнт Доrлес Коммои й тому то ще на 

мапі з 1884 року видніють тамже пусті поля. Замітне це 
зокрема на захід від вулиці Meкrperop. 

Соціяльні й національні зміни в історичній 

дільниці 

Класіфайд Н. В. Т. Дайректорі з 1880 р. не виказує 

на Пойнт Доrлес великого заселення. На Галет була рези

денція премієра Дж. Норквей, адвоката Кембела й фарме-

7) Bill of Complaints in Equity: McDonalds. plaintiffs, Fonseca 
~t. al. Defendants in The Queen's Bench, гляди "Provincial Archives". 

8) Порівнай з мапою на 46-ій стор. "Студій". 
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ра Садерланда. На Юклид жив Е. Л. Барбер, Дж. Г. Ешдавн 
і робітник Джеймс Гуд, на вул. rомез тільки один уряд
ник, на Джарвис не було меншканців, те саме на Лорне, 

Садерланд, на Ластед одна родина. Єдина вулиця Дізра
елі була найбільше заселена, бо мала девять родин. Дещо 

густіше була заселена полуднева частина Пойнт Доrлес. 
Тільки на малій вулиці Джордж жило двох адвокатів, чо
тирьох підприємців, посадник міста А. Лоrан і ветеринар

ний лікар. На вулиці Мекдоналд проживав американський 

консул Джеймс Тейлор та архидиякон Р. Мекдоналд і т. п. 

Картина таких жителів на Пойнт Доrлес вказує, що діль
ниця ця у сімдесятих роках була промінентним кварталом. 

За те інакше формується її соціяльний характер, коли то 
серединою самого Пойнт Доrлес, вздовж вулиці тої самої 
назви, про.ведено залізничі рейки й ·в самому центрі збу
довано залізничу станцію. Залізнича лінія е завсігди атрак

тивною для підприємців й тому то ця історична оселя 

ступнева з житлової дільниці стає промислово-торговель

ною. Вже в перших роках, як тільки була збудована за

лізнича лінія, побудувались на Пойнт Доrлес декілька 
фірм, а з ними прибуло сюди кількадесять родин. Звичай
но були це перші ремісники фахівці, що стали прибувати 
до Вінніпеrу. Всі вони поселилися довкруги цих фірм. 
Млин "Оrолві" був одним із перших, дальше слідували 
"Вулкан-Айран", "Бравн й Ратерфорд" зі складом дере
ва й трачкою (перша компанія у Вінніпеrу, що стала ви

робляти вікна й двері). Другою компанією з деревом бу
ла "Спраrус", що крім складу мала також трачку. За uи
ми більшими слідували менші як Екланд (залізні товарі), 
пекарні й т. д. Фахівцями в цих підприємствах були пе
реважно переселенці зі сходу Канади й то в переважаю
чій більшості бритійського походження. Цей соuіяльний 
загальний образ став мінятися в другій половині вісімде
сятих років, коли-то стрічаемо вже тут поважну кількість 
жидів. німців, чехі,в, а дальше українців і поляків. 

З приїздом нових іміrрантів на Пойнт Доrлес у ві
сімдесятих роках, не тільки змінився його соціяльний ха
рактер. Рівнож під оглядом національним зайшли основні 

зміни. Дільниця ця з часом тр,атить свій однородний на-
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ціанальний характер. Вона стає радше багатонаціональ
ною й різнокультурною спільнотою (multinational and 
multicultural soc1ety), однак все таки з англо-саксонським 
елементом у чолі. 

Масовий приплив жидів 

Великі зміни в цьому напрямі вніс рік 1882. В цьому 
році прибули до Вінніпеrу триста сорок жидів. Перша гру

па із них приїхала в травні (23 особі), а решта прибула 
слідуючого місяця в двох транспортах. В пропорції до 

жидівського населення, що було тоді у Вінніпеrу, це був 

великий прибуток. Статистика Канади з 1881 р. виказува

о~1а в цілій Манітобі тільки тридцять три родини. У Вінні

пеrу тоді жило з того около одної сотні душ. 

Ця велика група нових іміrрантів прибула з Гали
чини з міста Бродів. Броди були тоді збірним пунктом жи

дів-утікачів зі східньої України, де відбувалися великі жи
дівські погроми зумовлені царським режимом (Доклад

ніше про це пише .Arthur А. Chiel, "The Jews in Manitoba"). 
Частина з цієї групи задержалася в іміrраційних забудо
ваннях, а частина при помочі окремого комітету ступнева 

розбудовувала свої варстати праці. Велика скількість цих 

жидів оселилася на Пойнт Доrлес. Гендерсон Діректорі 
з 1884- 85- 86 років вже виказує в цій дільниці значну 
скількість жидівських родин. Цікаво, що жидівські крам
ниці появилися в полудневій частині Пойнт Доrлес, перед

усім на Головній вулиці й Гиrинс. Були це малі крамнич
ки, часто враз з однокімнатним мешканням. При розбудо
ві своїх підприємств власники будують мешкальні доми 

на Марта, Лілі, Мекдоналд. І в північній частині Пойнт 
Доrлес знаходимо рівнож певне число жидівських родин. 

Однак це були переважно робітники, столярі, збирачі від

падків та різного рода посередники. Вони скупчувались 

довкруги вулиць Садерленд й Селкірк на схід й захід від 
Головної вулиці. Ця група жидів й опісля другі групи, що 

прибули з українських земель в пізніших роках (1892, 
1903 й 1906) поселювалися більшістю в названих околи
цях й відіграли визначну ролю у формуванні жидівської 
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спільноти не тільки в обговорюваній нами історичній діль
ниці, але теж цілого Вінніпеrу. 

Преса того часу писала про Пойнт Доrлес, як жидів
ський Єрусалим, знова самі жиди говорили про нього, як 
Египетську неволю "Mitzrayim". До речі, були це дуже 

важкі піонерські часи, пр. в групі, що осталася в іміrра
ційних шопах, в короткому часі наслідком поганих гі

rіЕнічних умовин померло п'ятеро дітей. Піонерське зав
заття зробило сво€. А. Чіл, в згадуван~й вище праці "Жиди 
в Манітобі" твердить, що жиди з України внесли власти

вого жидівського духа до існуючої, але кволої тоді жидів

ської спільноти у Вінніпеrу. Вони зорганізували цю спіль
ноту й надали її сіоністичної віри. Вони визначили на

прям, куди цій спільноті треба було йти. Обрядаво вони 

значно різнилися від німецьких й англійських жидів й то
му, щоб бути вірними своїм батьківським традиціям, вони 
зорганізували на Пойнт Доrлес свою релігійну конrреrа

цію, що носил·а назву "Сини Ізраеля". Ця конrреrація 
набула в цій же дільниці в 1890 році окремий будинок мо
литви. Коли пожар знищив його в 1892 р., тоді вони в по

близу збудували в 1893 р., на розі ·вулиць Генрі й Марта 
- "Рош Піна" синаrоrу, що відіграла визначну ролю се
ред цілої жидівської спільноти Вінніпеrу. Довкруги 
Рош Піна синаrоrи скупчувалися елементи, що були вірні 
сефардичним відправам й були певним протиставленням 
до т. зв. модерніетичного напрямку, що його голосили 
німецькі й англійські жиди, а котрі гуртувалися в Шерей 
Зедек синаrозі. При кінці дев'ятнадцятого століття по
лудневий Пойнт Доrлес начислював понад п'ятдесят від
сотків жидівського населення. Такий сам відсоток відно
тову€ в своїй статистиці Арrайл школа. 

Сьогодні на Пойнт Доrлес € найменше жидівського 
населення. Доробившись ма€тку, вони перенеслися в кра
щі житлові дільниці. Опустошіла й опущена стара Рош 

Піна синаrоrа, обернена на товаровий склад, свідчить 
тільки про неповоротне минуле. Знова під її іменем виріс 
на Метесон в Північному Вінніпеrу величавий новий дім 
молитви вр·аз з великою школою. На полудневому Пойнт 

Доrлес остались тільки їхні крамниці та товарові склади. 
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Українці стають домінуючою групою Пойнт Доrлес 

Українські поселенці прибули на Пойнт Доrлес ступ
нево, не так рапідно, як жиди. Помітний приплив заре

єстровуємо під кінець минулого століття. 

З початком двадцятого століття український елемент 
значно зростає й вже в двадцятих роках цього століття 

стає майже домінуючим в цілій дільниці. 

Індустріялізація й часті переселення та зуб часу нано
сили загальне погіршення цьому кварталові. Це наглядно 

видно зі суспільних помірів, що їх перевів у 1918 р. Вінні
пежський департамент здоровля. Департамент цей пе
ревів запити в полосі північного Пойнт Доrлес, що зами
калася вулицями: Юклид, Мейн, Селкірк і Дізраелі й ствер

див матеріяльне й соціяльне погіршення цієї дільниці. В 
цьому помірі читаємо: 

"The houses are from 20 to 30 years old although some 
few are much older than that. With the exception of the 
stoгes on Main St. nearly every building was erected for 
а dwelling-house a1though many are now occupied as 
tenements. Most of frame construction. 96 homes are 
improperly occupied Ьу from 2 to 15 families. Owners 
mostly Jews and Rutheniaпs. 87 per cent. of .the popul
ation in this district is of foreign birth or extraction, 
·and un~til the war broke out this district was much more 
densely populated than at the present time. Owing to the 
poor construction of the buildings, the Iarger number 
of boarders kept, and the constant influx of immigrants 
from Central Europe unfamiliar with our Canadian 
standard of living the Health Department and the 
social workers of all kinds have found in this district 
much to employ their activities. The point is that this 
survey taken a·t this particular time shows this district 
in а very favourable light, but after the war is over it 
is quite likely that it will become as badly overcrowded 
as formerly". 

Статистика з того часу виказала, що цю полосу за

мешкували 641 родин, а серед них мешкало 428 самотних 
осіб. З того 46.9% родин замешкували три або й менше 
кімнати. 
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Якщо однак йдеться про соціяльний склад наседення 
Пойнт Доrлес з того часу, то запити 582 осіб виявили, що 
333 із них, цебто 57 відсотків, були важко працюючими 
робітниками, знова велика кількість із них була тільки ее
зоновими робітниками. 

На підставі студій т. зв. "Housing Survey 1921" Ч. Янr 
приходить таки до заключення, що ця українська робітни

ча дільниця, мимо своїх соціяльних недоліків, стояла на
віть в дечому вище, як інші подібні дільниці міста Вінні
пеrу. На стор. 128 своеї праці "The Ukrainian Canadians" 
він дослівно пише: 

"It is no exaggeration to say that on the whole the 
Ukrainian district is superior to parts of the city in 
whic·h working class Anglo-Saxons are looated". 

В іншому місці цей сам автор, на підставі призбира
ного матеріялу про українців з 1931 р. пише на стор. 111 
цитованого твору про Пойнт Доrлес, що е це -

"The tenement district into which the immigrants go 
when they first settle in the city, and it still suffers from 
the seasonal influx of the farm labourers". 

З повищого твердження можна робити висновок, що 

Пойнт Доrлес був до певної міри транзитним кварталом, 

однак все таки з певним, стабільним числом населення. На 

це вказують теж досліди пізніших років. 

В роках 1952 - 1955 були переведені соціяльні поміри 
Пойнт Доrлес й остаточні підсумки були зроблені й опуб
ліковані Суспільною Радою Великого Вінніпеrу в 1955 р. 
Студія ця виказуе, що сімдесятп'ят відсотків площі ціеї 
дільниці е відведена під індустріяльно-торговельну зону. 

Знова згідно з цензусом з 1951 р. Пойнт Доrлес замешку
вало 8,838 осіб, з того 55% жило в полосі індустрії (гля
ди Point Dougles Survey, 1955, стор. 5). Пересічний заробі
ток мужчини в цьому дистрикті виносив 1,646 долярів на 
рік, тоді коли жіночий заробіток тільки 940.- Того рода 
цифри говорять, що Пойнт Доrлес із промінентної діль
ниці, оселі найбагатших родин у Вінніпеrу став третьо

класним дистриктом. Цікаві дані зібрані, щодо національ-
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ного походження сучасного Пойнт Доrлес. Українці, чита
ємо в цитованому рапорті, є тут в переважаючій більшос
ті, бо 45% цілого населення. Решта населення цієї діль
ниці в рівній мірі поділяється на поляків, англо-саксон

ців, французів, німців і жидів. Крім цього живе тут по
важний відсоток кольорового населення (стор. 6). Однак 
доцільним було б замітити, що досліди Суспільної Ради 
на Пойнт Доrлес покривають багато ширші терени, як 

історичний Пойнт Доrлес. Вони майже повністю засяга

ють т. зв. бизнесовий центр, згадуваний нами передше, 
замикаючи свої поміри у вулицях Редвуд, Мейн, Портедж 

й Червоною рікою на сході. Якщоб ми приняли тільки 
історичні границі, тоді цитовані цифри піднесуться на 

користь українського населення, що в подавляючій біль
шості скупчене в північній житловій частині Пойнт Доr
лес, цебто на північ від залізинчих рейок й станції. Всі 
інші національності замешкують більшістю торговельну 

й індустріяльну частину, цебто полудневий КІВартал, що 

порівнально з північною, поважно різниться в соціяльно

економічній структурі. Парівнання це корисно говорить 

про положення українських поселенців на Пойнт Доrлес. 

Цікаві по цій матерії є дані опрацьовані Клярою Тис

дейл й опубліковані в репортажах "Фрі Пресс" в місяці 
лютому 1949 року. Дванадцять репортажів про шкіль

ництво в загальному з'ясовують не тільки історичне ми

нуле шкіл Вінніпеrу, але дають дуже цікаві статистичні 
дані. В сьомому репортажі про школу Норквей, що при
міщується в північній частині Пойнт Доrлес, вона так пи

ше: "Сьогодні. діти українського походження творять ві
сімдесять відсотків із 772 висланих в цю школу дітей9 ) 
На цьому можна робити певне заключення, що такий сам 

відсоток українців замешкува~в найкращу житлову дільни

цю історичного Пойнт Доrлес в тому часі. 

Цей процес трівав декілька десятиліть заки викрис

талізувався тодішній образ, який до речі улягав даль

шим змінним процесам. 

D) Free Press, February, 1949. Norquay Sits Where Selkirk Settlers 
Onc" Sowed Grain Ьу Claire Тisdale. 
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За підсумками з 1961 року житлова дільниця Пойнт 
Доrлес (півн~чна частина) начнелювала около шістдесять 

відсотків укр·аїнського населення. Порівняльно з 1949 ро
ком е це великий спад в українську некористь. Імпозант

ну цифру з 1949 р. треба пояснити також великим напли
вом новоприбулих з Европи під кінець сорокових років. 
Після встабілізування останніх наступило розрідження й 
тому стан на початку ш:стдесятих років можна принімати 

за більш стабільний й довше трівалий. 
Саме в цій північній частині Пойнт Доrлес, в заранні 

поселення українців в Канаді, при кінці минулого століття 
а на початку нашої доби, стало кільчитись їхне релігійне 
та культурио-освітне життя, щоб опісля оформитися в ці
лий ряд життєздатних суспільних творів. 

Інакшим шляхом котилась історія полудневої частини 
Пойнт Доrлес. Ця частина в бігу історії все більш і більш 

індустріялізувалась та покриваласьторговельними крамни
цями та маrазинами. Населення її було переважно перехід

не й різно-національне. 

Історія розвитку українства ціеї дільниці надзвичайно 
цікава, але детальніше про це в чергових розділах. 
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КОЛЬОРИТНІ БУДІВНИЧІ И ІСТОРИЧНІ БУДІВЛІ 

ПОИНТ доrЛЕС 
J IJJ 

Піонерська доба Пойнт Доrлес записала десятки й 
со'Гки імен мужів, що гідно трудилися при розбудові оселі 

Червоної ріки, простору Ассинибоя та котрі дали підва
лини п~д сьогоднішний Вінніпеr. Серед піонерського вели

кого гурта вибилися кращі з кращих, що з їхнім "Я" по
в'язана історія оселі і міста. Розпланований матеріял на
шої пр.аці не залишає багато місця цьому розділові. Тому
то схоплюємо найбільш маркантні і кольоритні постатті, 
з іменами котрих ми ч·асто зустрічаємось не тільки в істо
рії поселення, але щоденному житті, бо іменами іх названі 

вулиці історичної дільниці Вінніпеrу. 

James Sutherland 

Джеймс Садерланд, член презвитеріянськоі церкви, 

духовний батько перших осадників. йому була надана 

власть христити дітей й заключувати супружжя. Перший 

історик Манітоби Александер Росс порівнює його апос
тольську працю з первісними Христовими апостолами. 

Надзвичайно люблений і шанований громадою та з вели

кими природніми провідницькими здібностями. Перший, 

що в просторах Червоної ріки голосить науку Євангелії. 
Був він членом першої ради для Ассинибоя, що її створив 

губернатор Дж. Сімпсон в 1835 р. Теж сповияв він функцію 
одного з чотирьох дистриктоних суддів в Ассинибоя. 

RoЬert Logan 

Роберт Лоrан, з початку урядник Годсон Бей компанії, 
що прибув на Пойнт Доrлес в 1819 р. Перший, що набув 
приватну власність тут й практично був власником форте

ці й млина та околиці. Рівнож член першої ради в Ассини-
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'боя та дистриктовий суддя. Один із багатших поселен

ців та власник великих просторів. Впливова особистість 
в муніципальних справах, знова Александер Лоrан був 
в трьох каденціях посадником міста Вінніпеrу. Дочка Ло

rана Барбара вийшла заміж за одного із чільних посе

ленців Пойнт Доrлес Едмунда Барбера. 

Andrew McDermot 

Коли-то Роберта Лоrана уважається як першого при

ватного ·вл,асника землі на Пойнт Доrлес, так Андру Мек

дермата й його зятя А. дж. В. Бенетайна треба уважати 

першими, що дали початок зорганізованій приватній тор

гівлі, що не мала нічого спільного з торгівлею власника 
і домінанта простору Червоної ріки, Годсон Бей. До речі, 

А. Мекдермат почина1в свою карієру в Годсон Бей компа

нії в 1812 р. коли то він, урядник цієї спілки в 21 році 

свого життя, навчався індіянського діялекту "Салто", що 
його він досконало опанував 'В короткому часі. Знання 
індіянеько-ї мо·ви двигнуло Мекдермата в годсонбейськ:й 

торгівлі шкір з індіянами дуже високо. Знаючи свою вар

тість в цій ділянці, Мекдермат зрезигнував з урядничої ка

рієри в Годсон Бей в 1825 р. й в тому самому часі, маючи 
в посіданні 75 фунтів стерлінrів, розпочав приватну тор
гівлю на просторі сьогоднішного Вінніпеrу. Торгував він 

не тільки шкіра:ми. Він перший влаштував на Пойнт Доrлес 

ливну для приїзжих а також вкоротці став він влясни

ком великого т. зв. "General Store". Бerr й Нирсі в своїй 
праці "Десять років у Вінніпеrу 1870-1879" так пишуть 
про Мекдермата: 

'' Andrew McDermot led the way, and was quickly followed 
Ьу his son-in-law, А. G. В. Bannatyne. Then came .John Higgins, 
W. Н. Lyon, F. Gingras, Henry McKinney, William Drever, 
Dr. J ohn Schultz, George Emmerling, ІІ. S. Doнaldson, R. 
Patterson, О. Monchamp, W. G. Fonseca, аш_і Alexander Begg. 
These men and few others not in trade 'vere the origina] 
founders of Winnipeg and the name adopted Ьу theш became 
the name of the city at its incorporation." 
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Александер Росс, історик поселення простору Чер

воної ріки пише про Мекдермата як торгівця, фармера, 

джокея та посередника. "Пробував він щастя у всему й у 

всему йому щастило." Доробився він великого маєтку. 

В останніх роках свойо·го життя розподіляв с,вої приходи 

на добродійні цілі. Зокрема, враз зі своїм зятем Бенетай

ном жертвували в 1880 році в готіrвці повну суму на за
куплення площі під загальну лічницю (Winnipeg General 
Hospital). Знова в домі його дочки та зятя Бенетайна від
бувалися перші засідання Манітобської лєrіслятури. В то
му часі Бенетайн сповня'в функцію головного начальника 

пошти. 

John Higgins 

Визначною індивідуальністю в піонерському торго

вельному світі був Джан Гиrинс. Прибув він на Пойнт 

Доrлес значно пізніше як Мекдермат та Бенетайн, бо 
щойно в сорокових роках вісімнадцятого століття. Свою 

торговельну карієру розпочинав з торговельного посеред

ництва. Коли доробився дещо маєтку, відкрив до спілки 

з В. Г. Лайон (Lyon) при головній вулиці, недалеко тепе
рішнього Мекінтайр будинку, крамницю. Крамниця про

сперувала добре, бо вже пізніше в спілці з Давидом Ян

rом будують триповерховий будинок напроти авойого 

серіоаного коНІ<урента Бенетайна й розбудовують тор

гівлю на велику скалю. Гиrинс відомий передусім зі своіх 

перших транспортів пшениці, що іх він висилає до То

ронта. Перший такий транспорт відійшов в 1876 р. 

Доцінюючи вагу комунікації :в торгівлі, Гиrинс гарячо 

піддержував справу будо1ви першого мосту через Черво

ну ріку та проведення залізничої лінії зі Сент Павль до 

Вінніпеrу. йому й другим, таким як він, завдячує місто 

побудування мосту "Louise Bridge". Гиrинс активно під

держував справу інкорпорації міст.а Вінніпеrу й був він 

одним із його основників. Мешкав він в серці Пойнт До~r

лес, у стіп вулиці rомес (Gomez), близько над Червоною 
р:кою. його дім звертав на себе увагу прихожих, бо був 
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збудований з цегли й був обведений цегло·вим муро·м. 

Помер на 79 р. життя, 22 листопада 1884 р. 
В 1932 році Міністерство агрикультури Манітоби вша

нувала Гиrинса окремою таблицею,' вмуровуючи її на бу
динку рогу вулиці Ломбард й Мил. Звідт.ам був заладо

ваний перший транспорт пшениці до Торонта. Невідома 

рука усунула цю пропа:м'ятну таблицю й нічого не помог

ло, коли то подібну таблицю вмурували в тому самому 

місці вдруге. Третю таблицю вмуровано 'В будинку Мані
тобської леrіслятури й вона остаточно зберігається до на

ших днів. 

Edmund Lorenzo BarЬer 

Замітну ролю відіграв на Пойнт Доглес Едмунд Ло
ренцо Барбер. 

Уродженець ЗДА, Конектікат. його дідо Г.антінrтон 
був одним із тих, що підписував деклярацію незалежно

сти ЗДА. Батько його був видавцем у Массачусетс. Осну
вав першу масонську .'Іьожу у Вінніпегу. Був він спо

ріднений з впливовою родиною Лоrанів в прямій 
лінії. Замешкував цілий час на Пойнт Доrлес, при Юклид 
99. Дім цей з·аховався до наших часів і є найстаршим меш

кальним домом у Вінн~пеrу під цю пору.10 ) його збуду
вав Віліям Лоrан на початку шістдесятих років. 

Цей т. зв. Барбер гавз пам'ятає часи Канадійської Фе

дерації. В ньому збереглася стара піч, що її привіз зі Шот
ляндії Роберт Лоrан. В цьому домі в світлиці видніє ан

глійський напис "T,vo hours from worry", цебто не попа
дайте в розпуку. Таких засад держалися тверді шотлянд

ці при поселенні Пойнт Доrлес. Так само велися нові укра

їнські поселенці, що стали заселювати Пойнт Доглес не

повних сімдесять років пізніше. На реальностях Барбера 
приміщується українська Народня Кооператива, при 117 
Юклид Аве. Легальні документи й багате листування Бар

бера зберігається в Історичному Архіві Манітоби. Цей 

10) Red River Homes Ьу Lillian Gibbons, papers read before the 
Historical & Scientific Society of Manitoba, Edited Ьу Clifford Wilson, 
Advocate Printers Ltd., Wpg. 1946. 
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джерс.ТІьний матеріял передала до архіву дочка Едмунда, 

Лілі Барбер Спарров. Вона заховал·а найдрібніші доку

l\Н~І-пи про родину враз з багатим листуванням, що є 

перЕоджерельним матеріялом до студії цієї дільниці. В 

дом~ Барбера переховувся Джан Шульц, коли то йому 

пощастило втікти з в'язниці Л. Ріела. Дім Барбера був 

до певної міри винятий з-під контролі Ріела, бо сам Е. 

Барбер був американським горожанином, яким-то Ріел 

запевнив певного рода іммунітет. Хоча американці під
держували потnйки Ріела, то Барбер піддержував вінні

пежських рпяліст:в. 

Барбер не надто цікавився муніципальними справами 

поселення. його зацікавлення спрямоване було на закуп 

й продаж реальностей. Тому цілком заслужено його на

зивають першим гealestator-oм Пойнт Доглес й Вінніпегу. 

William Gomez Fonseca 

Одним із визначних мужів, що опинився на Пойнт 

Доглес в 1859 р. був Віліям rомез Фонсека. його повне 
ім'я звучало Дон Деріго Нахада rомез да Сілва Фонсека, 

пришелиць зі ЗДА, уродженець західньої Індії, іспансько

го походження, але культурно занглійщиний. Пробував 

теологічних студій, але слабі очі стояли на перешкоді йо

го карієрі. Прибув волами на Пойнт Доглес й розгорнув 

торговельну й суспільну працю. Пасвоячений з Лаганами 

по лінії Александра. З початку відчинив крамницю, де за
раз Друрис, Редвуд й Мейн. На нафтових лямпах, що були 

тоді новістю в до.1ині Червоної ріки зробив маєток. Це 

допомогло йому побудувати на розі Мейн й Генрі готель 

й концертону залю звану "Wolseley House". Фонсека один 
із перших викопав кирницю на Пойнт Доглес на своєму 

гомстеді. На площі Фонсеки була перша школа села Він

ніпегу, відкрита в 1871 році, а приміщу,в·алась вона, де 

зарзз 39 Мейпл 11 ). Фонсека був одним із перших шкільних 

радних в шкільній раді, що складалася із трьох членів. 

Фонсека й двох других громадян закупили площу під місь-

11) Family Scrapbook Tells Story of City Founder, Free Press, 
1949. 
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ІКУ радницю за 625 долярів. Був він міським радним в п'яти 
перших каденціях. 

В 1874 р. перший порон став курсувати між Пойнт Доr
лес а Сент Боніфас завдяки Фонсеці (де зараз вулиця 
.Ломбард). В своїй промові при відкритті, він висловив віру, 
що внедовзі замість порону буде залізний міст. Це пред

·бачування сповнилось у сім років пізніше. 

Кажеться, що теперішний простірний вигляд Мейн 
·стріту, що передше був переходом для ху доби, завдячуєть
ся Фонсеці й його предбачливості Він також був одним із 
-тих, що заохочували Сіпіяр будувати лінію на захід й для 

:цієї цілі навіть подарував Сішярові шмат свойого гом- . 
стеду. Був він великим визнавцем Англіканської Церкви. 

Через тридцятшість років сповияв уряд церковного ста
рости при Сен Джанс катедрі та подарував землю під 

церкву Св. Тройці. Був він довголітнім суперінтендентом 

недільної школи в цій церкві. Помер в 1905 р. На просторі 
його гомстеду побудована "Рідна Школа" ім. М. Шаш
:кевича при Юклид 49. 

James Henry Ashdown 

Одна із замітиіших постатей не тільки Пойнт Доrлес 
-й Вінніпеrу, але канадійського життя. Уродженець Англії 
прибув до Канади з батьками в 1853 р., маючи девять ро

ків. Двадцятчотирилітнім молодцем прибув на Пойнт Доr
.лес, бо невдоволений був антарійськими умовинами. Під

наняв віз з волами, що довезли його залізні товарі в до
.лину Червоної ріки. Пішки маршував при возі й після 

девятнадцятиденної мандрівки добився до uі.'1и. На грунті 

закупленому в Е. Барбера побудував він мешкальний бу
динок, про котрий у "Фрі Пресс" від дня 25. квітня 1878 р. 
так пишеться: "Резиденція Джеймса Г. Ешдавна поло
жена близько Червоної ріки в північній частині міста. 

Будинок має красний вигляд, обложений цеглою й без 

вагання можна сказати, що це найбільш елегантне приват

не мешкання на захід від Сент Павл. Будинок був викін

чений в 1877 році й заховався до наших часів. Для укра-
1нської спі.1ьноти цей будинок тим замітний, що в ньому 
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була основана перша українська читальна у Вінніпеrу12 ). 

Ешдавн найбільше причинився до інкорпорації міста Він
ніпеrу. Був радним першої міської ради а в роках 1907-
1908 і був посадником міста. В тому часі він вже бу.в мі

ліонером й меценатом. Жертвував більші суми на Імку 

(25,000 долярів), Веслі Каледж ( 100,000) й т. п. Був прези
дентом Чілдренс Ейд Сосаєті, членом університеської р.ади 

тощо. Надзвичайно активний в релігійному (пресвітері

янському), політичному та муніципальному житті. 

Dr. John Christian Sehultz 

Особа Джана Шульца найбільше контраверсійна в іс
торії Вінніпеrу й Манітоби. Був він хороблнво амбітним,. 
а фізично великаном. Одне й друге штовхало його до час
тих конфліктів з місце·вою владою, з початку з Годсон 

Бей, пізніше з Луесом Ріелом а вкінці з представником му

ніципальних порядків. Допомагав йому в цьому місцевий 

часопис "Nor' Wester", що в 1865 р. став майже виключ
ною вл·асністю хитрого й амбітного Джана. Рей Тулох 

в своїх статтях про Манітобу у Фрі Пресс (з 1. Х. 63) пише, 
що Шульц своїми неталерантними виступами малощо не 
зруйнував !ВСе, ЩО ДО його часу було збудоване. Зокрема, 
розвів він, як один з основників Масонської льожі в Норд 

вест ненависть проти католиків і це сильно порізинло ос

танніх з т. зв. оренджменами. Пізніше, однобічними ін
формаціями він впроваджував ~в блуд на·віть уряд в Отта.віt 
зокрема федерального міністра праці, В. Мекдуrала, що 

був з.ацікавлений в розбудові ново-створеної провінції 
Манітоби. Одного не можуть заперечити Шульцові істо

рики тих часів. Він горів ~великим патріотизмом великої 
Канади, хоча по-своєму цю ~еликість розумів. Доціню

ючи цей патріотизм, Оттава наділила його функцією леф
тенанта rовернера Манітоби. Сповияв він цю функцію як 

перший зпоміж вінн~пежців. 

Великий ворог метиса Луеса Ріела й був враз з Ешдав
ном і другими арештований, але втік з ув'язнення, при 

12) Гляди дальший розділ ІІІ, Початки українського організовано
го життя на Пойнт Доrлес. 
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·чому зломав ногу. Укривався й провадив політичну ро

·боту. В 1871 р. був вибраний послом з Канадійської партії 
з округи Лісrар до домініяльного парляменту й був най

·більш промінентним репрезентантом Манітоби в тому часі. 
Від 1882 до 1894 року лефтенент rавернер, що дуже ак
тивно піддержував старання прем'єра Джана Норквея. 

Шеровець й призидент великої спілки "N orth West Trading 
Со.", що приміщувалася при 877 Мейн (теперішна крам
.ниця Валча). 

John Norquay 

Метис, родом із торгівців шкірами. В ранній молодос

ІЇ остався сиротою й виховуваний англіканським єписко
пом в Сент Джанс Каледж. Биказався здібним учеником, 

закінчив студії й учителював, а опісля фармерува'в в Гай 
Блаф (High Bluff) й звідси дістався до першої Манітеб
еької леrіслятури й репрезентував цілий час Сент Андру 

виборчий округ13 ). Вже в першому кабінеті, в 1871 році ліс
дя резиrнації міністра лубличних робіт, він обняв це мініс
·терство. його метиське походження та велика розважність 
й гідність здобули йому великий авторитет. Був він також 

·близьким співробітником чергового премієра Р. А. Дей
віса. Дейнісові й Норквеєві вдалося погодити великі роз

ходження між католиками й протестантами в справі шкіль
ної системи, офіційного уживання французької мови й 
вдержання законодавчої ради, що складалася по рівному 

представництві від католиків (французів) й протестантів 
(англо-саксонців). В 1878 р. Дж. Норквей перебрав пре

м'єрство Манітоби й по тяжких труднощах він перевів 

реформи в представництві релігійних груп. На місце ре

.1ігійних представників він впровадив до леrіслятури пред

·ставництво двох партій: ліберальної й консервативної. Сам 
консерват, але поважно різнився в політиці з домініяль
ним урядом. Згідно з новою політикою - виборчою сис

темою, відбулися в 1886 році вибори до леrіслятури. Джан 
Норквей вийшов лобідно з виборів й був першим вибор-

13) St. Andrew's Constltuency та St. Andrew's Church - це одна 
jз старинних англіканських домен в Манітобі. 
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ним прем'єром, уродженцем Канади, на протязі кількох 

генерацій. Жив й помер на Пойнт Доrлес, нагло, в 48 роцt 
життя, під числом 18 при вулиці Галлет14 ). Перед смер

тю зрезигнував з уряду. його іменем названо публичну 
школу на Пойнт Доrлес, парк, Нейборгуд гавз, як також 

найновіший адміністраційний будинок провінції Манітоб-и 
при Кеннеді й йорк. В Манітобському парляменті йому 
вмуровано пропам'ятну таблицю із таким написом:" ... пре
м'єр Манітоби від 1878-1887 рр., шотляндського й ме

тиського походження, символізує вклад метисів до ци
вілізації, народився в Ред Ривер колонії 8. 5. 1841, помер 
у Вінніпеrу 5. липня 1889". 

Джан Норквей символізує переходову добу з воло
діння Годсон Бей компанії до введення демократичної й 

віднічальної влади покликунаної народом. За його життя 
перейшли докорінні зміни в економіці. Торговельну ви

міну замінено твердою валютою, з неограничених просто

рів повстала упордикована оселя- місто, а дальше про

вінція. Дж. Норквей залишився ~в історії не тільки Ма
нітоби, але теж і Канади, якнайбільш кольоритна персо

нальність. 

"The Point Douglas Old Тimers" 

З Пойнт Доrлес виводили свої роди також Смити,. 

Мекдоналди, Мічели, Мекінтайри, Бровни, Блеки, Мек

дермоти, Раферти, Тобнии й другі, що гідно відзначи

лися в розбудові міста Вінніпеrу. Ці промінентні грома
дяни були лояльні своєму старому селищі й вони й бага

то їм подібних, коли переселились з Пойнт Доrлес, зало

жили товариство й назвали "The Point Douglas Old 
Timer's"Hi), В 1947 році це товариство зліквідувалося, бо 
ряди старих друзів давно прорідилися, а товариство пере

стало існувати. Давно запорошене касове конто в сумі 

142.40 розділили на дві церкві, що й до сьогодні ведуть. 
працю на Пойнт Доrлес. 

14) Гляди Henderson's Gazetteer & Directory of British Columbia~ 
N. W. Т. Manitoba and North Weвt Ontario for the year 1889. 

15) Гляди "Вінніпеr Трібюн" від 14. 12. 1947. 
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Ці олдтаймерс і ліквідація їхнього товариства фор
мально відмежувала шотляндську добу на Пойнт Доrлес. 
її на зміну прийшла нова доба, доба українського посе
лення, з ними прийшли нові елементи культури, нового 

.способу життя, економіки й мислення. 

Одне було спільне в цих двох імігрантських хвилях. 
Обі еміграції були спричинені злиднями й утисками. 
В обох іміграціях було велике завзяття й подиву гідна 
витревалість. Обі еміграції хотіли жити під своїми на
ціонально-культурними прапорами. Тут пригадуються ци
товані на вступі слова лорда зі Селкірку. З такими ідеями 

в більшості в підсвідомій площині вимашеровували 
у світ українські емігранти. Жили вони з цими ідеями 

в підсвідомості, а часто в укритті довші роки, щоб опісля 

скристалізувати їх в національно-культурній площині та 

канадійському житті й в той спосіб вложити свій куль
турний жемчуг в культурну мозаїку й скарбницю кана

дійської спільноти. Одного бракувало в поселенні україн

ської іміграції, а саме відсутиости опіки багатих лордів 

й допомоги могутніх компаній. Український імігрант-піо

нер був зданий тільки на працю своїх рук. Це однак тіль
ки говорить в користь його амбітнасти й великої віталь

ности. 

Історичний Сент Джанс та Кілдонен Чирч 

Майже всі ці мужі, що стали будівничими Пойнт Доr

.1ес, а дальше села і міста Вінніпеrу спочивають на істо
ричному цвинтарі англіканської Катедри Сент Джанс, що 

положення недалеко від Пойнт Доrлес, при 135 Андерсон 
вулиці, в Північному Вінніпеrу. Значно менша частина їх, 

що були пресвітеріянами в пізніших часах були харанені 
на Кілдонському парохіяльному цвинтарі, тоді коли ка
толики на цвинтарі Сент Мері при Осборн або в Сент 
Боні фас. 

З огляду на тісне пов'язання двох перших парохій 
з Пойнт Доrлесем доцільним було б хоч кількома чертамн 

дати їх історичну сильветку. Передісторія Катедри Св. Іва
на (St. John's Cathedral) починається таки в перших днях 
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осадиицтва Червоної ріки й її епопея в західній Канаді 

паралельно пов'язана з історією Годсон Бей компанії. 
Під авсліціями цієї компанії й Церковного місійного това
риства з Англії прибув в 1820 р. перший місіонар і капе

лян Джан Вест. В два роки пізніше був побудований на 

площі теперішньої Катедри т. зв. Місійний дім. В 1833 р. 
стару церкву з кругляків заступив більш змодернізова
ний будинок. В шістнадцять років пізн:ше було створено 

англіканську діецезію, що її очолив єпископ Д. Андер

сон. Дещо згодом церква стала катедраю на цілий захід 

Канади. В 1862 р. збудовано нову катедру, що проісну
вала до 1926 р., коли то положено угольний камінь під 
сьогоднішву катедру. При катедральному уряді є багатий 
архів. Метрикальні записи сягають 1817 року. Там теж 

збережено багато архі·вного матеріялу, що стосується не 

тільки англ~канської церкви, але поселення ·в долині Чер

воної ріки в цілому. Праця Англіканської Церкви замітна 
ще й тим, що вона перша стала трудитися шкільництвом 

в цьому просторі. В 1822 була створена перша щоденна 
школа, а в 1833 р. т. зв. "Red River Academy for Higher 
Learning'' для дівчат. Звідси в пізніших роках постала 

Сент Джанс Каледж, що враз з іншими каледжами дала 

початок до зорганізування Манітобського університету. 

Свідком давнього минулого являється теж цвинтар Сент 
Джанс, що простягається довкруги катедральної будівлі. 

Тут по·ховані єпископи цієї Церкви як: Мекрей, Метесон, 

Стрінrер, Гардінr, Шарман. Тут видніють незатерті сліди 
написів перших поселенців як Роберт й Александер Лоr·ан, 

Андрій МекДермот, Джан Шульц, Джан Норквей, Колин 

Інкстер й другі. 

Цікаву історію має друга церква, звана Kildonan Presby
terian Church, по бу дована в тодішньому Frog Plains, 
а зараз при J ohn Black & Hig-h вулицях, теж в Північному 
Вінніпеrу, що була збудована •в 1854 році, а котра дала 

початок ростові т. зв. Пресвітеріянської Церкви на заході 

Канади. Кажеться, що шотляндці, які прибули на Пойнт 
Доrлес й в околицю, були пресвітеріянського віровизнан

ня. їм навіть Лорд Селкірк з~безпечив їхні релігійні права 
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й практики. Проте, прибувши в долину Червоної ріки, во

ни довгі роки не мали спроможності виконувати їхніх ре
лігійних пр·актик, бо Годсон Бей компанія піддержувала 
Англіканську Церкву й оплачувала зі своїх фондів потре
·би цієї цер~ви. Тому-то велика частина пресвітеріян по
користувалась услугами англіканської Сент Джанс церкви, 

.а опісля катедри. Щойно в 1851 році пресвітерінни доби
лися свойого духовника в особі Джана Блека. Тоді-то саме 

пресвітерінни розшшлися з англіканами, а Годсон Бей 

спілка наділила перших триста акровою площею та 150-ти 

фунтами штерлінrів. Був це задаток під нову церкву. Бу
ла також довша дискусія в справі цвинтаря т. зв. Upper 
Church Yard та життя само її розв'язало. Похо·вані пре

світерінни осталися на старому цвинтарі, а ті, що поми

рали пізніше, були хоронені на пресвітеріянському цвин

тарі коло нової церкви. 

Перші організаційні успіхи пресвітерінни завдячують 

Александрові Россові, що був гарячим приклонником цьо
го ·віровизнання. Він теж зберіг багатющий матеріял про 
розвій цієї церкви та дав в своїй праці "The Red River 
Settlernent, Its Rise, Progress and Present State" надзви
чайно широку картину розвою поселення простору Чер

воної р:ки. Сповияв він теж від 1852 р. уряд першого на

чальника пошти на заході Канади. Крім А. Росса при ос

нуванні Пресвітеріянської Церкви відзначилися такі осо

бистості як Александер Полсон, Джордж Мунро, Джеймс 

Фрейзер, Джан й Александер Садерланд, Анrус Полсон, 

Анrус Метесон, Данкан Мекрей й другі. 

Другим духовником, що допомагав в розбудові пре

світеріянської церкви був Джеймс Несбит (Nisbet), що 
прибув в долину Червоної ріки в 1862 р. Останній зало·

жив на розі Портедж й Форт r ер ри Нокс Чирч, що nізніше 
перенесла свій ос~док до нової стилевої церкви при ву

.lиці Едмонтон. В 1866 р. допоміг ширити пресвітеріянізм 
вже уродженець Ред Ривер Сеттлмент Александер Мете

сон. 

При Кілдонан Чирч зразу велося навчання дітей не 

тільки релігії, але й письма та клясичних вмілостей. В 
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1864 році була збудована школа (теперішній Nisbet Hall),. 
а в 1872 р. була оформлена середня й вища школа. Нав

чання в цій школі доглядали др. Джордж Брайс й др. 

Тома Гарт. Це були перші організаційні кроки т. зв. 
Manitoba College. Пресвітеріянська Церква в Канаді відома 
українським поселенцям в останній декаді ХІХ століття 

й пізніше з то,го, що вона виявилась дуже агресивною й 

експансивною. Наслідком цього багато українців були за

вербовані в ряди цього віровизнання. Зі :встабілізуванням 

церковного життя серед української іміrрації, велика 
скількість із "на!вернених" повернули до віри своїх бать-
ків. 

В Kildonan Presbyterian Church є "Honor Roll", спи
сок тих парохіян, що служили в двох світових війнах, що 

впали на полі слави. Серед списка шотляндських прізвищ 
стрічаемо й українські прізвища. 
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Тома Доrлес князь Селкірку 
Тhomas Douglas Earl of Selkirk 

Форт Доrлес, 

репродукція начерку князя Селкірку, що 

йоrо він зробив в часі своїх відвідин в 1817 р. 
Reproduction of а sketch of Fort Douglas 

made Ьу Lord Selkirk in 1817. 
Courtc::sy of the Manitoba Historical Society 
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MAnA nОйНТ доrЛЕС 
ІїІ ОКОЛИЦІ 

Point Douglas District 
Origiпal sulxlivision superimposed 
on а present - day map of Polnt 
Douglas. Numbers indicate the 
orlginal lots of the first property 

owners in the District. 



Джан НорквеА, 
ч.1ен І-го парляменту Манітоби 

Манітоби 1878-1886 
прем'ер 

John Norquay - "Man, of the hour" 
Manitoba's first native 

born premier, 1878-1886 

Courtesy of the ManitoЬo Historical Society 

Будинок 1-ro Па)Мяменту Манітоби, 
резиденція А. Г. Б. Беннетайна 

The residence of the late Hon. А. G. В. Bannatyne made available for the use 
of the first Legislature, March 1871 - December 1873 
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Будинок І-го Поштового уряду у ВІниІпеrу, 

теперішний музей т. зв. "Росс-Гавз", напро

ти станції "С. Р. R.", збудований 1853-54. 
Ross House - Museurn, 

originally stood at the foot of James 
Street, aЬout half-a-mile south of 1ts 
present location on Hi,ggins. 'Гhе House is 
constructed of squared oak logs and built 
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Ьу William Ross 

Courtesy of the Manatooa н.sню~І )САІ8tу 

Будинок ратушІ 187~1880 

City Hall 



ПРЕСА 

Дещо про початки 

Щоб мати повний образ початків Пойнт Доrлес та 
формування корпорації Вінніпеrу і провінції Манітоби, 
доцільним було б дещо сказати про початки преси в про

сторі Ассинибоя, що звичайно формувала опінію загалу 
та була 'Виявом ментальности, по,літичних й соціяльних 
настроїв населення та рівночасно була реестратором що
денних фактів оселі. 

Перші початки "ручної преси" на заході Канади по
в'язані з виступом пастора Джеймса Евенса, що в соро

кових роках :видавав свої проповіді в N or\Yay House. йо
го виступ не уважають історичним в розвої преси в долині 

Червоної ріки. Гр,аничну межу в цьо-му відношенні зроби
ли Джеймс Бакінrгем і Віліям Колдвел, оба колишні пра
цівники часопису "Торонто rловб". В грудні 1859 р. во
ни то видали оба перше число "Норд Бестер''. Вже в по
чатках цей часопис став вести політику проти монополь

ної власности Годсон Бей компанії, а за прилучення Ассн
иибої до Канади. Того рода лінія стала поважно різнити 

прихильників Годсон Бей з т. зв. канадійцями. Опануван
ня часопису Норд Бестер безоглядним Джаном Шульцом 
розігріло ще більше темпераменти між одними й други

ми. Вміжчасі на горизонті появилась The Gazette & Trade 
Review. Був це торговельний журнал, що теж вів акцію 
за інкорпораціею Вінніпеrу, однак робив це надзвичайно 
в поміркованій формі. 

З приходом до керми Луеса Ріела Норд Бестер про

тиставився новій владі й не хотів помістити проклямації 

амбітного метиса. Л. Ріел силою перебрав видавництво, 
помістив проклямац:ю й навіть одержав фінансову під
держку на дальше видавання часопису з фондів Годсон 
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Бей. З початком січня 1870 р. замість "Nor' - Wester" Луес 
Ріел став видавати новий пресовий орган "New Nation". 
Сама назва говорила про нові ідеї цього органу. Редак
тором "Ne'v Nation" був американець з походження й цей 
став голосити доцільність прилучення Манітоби до ЗДА. 

Це викликало нову бурю негодувань у читачів, а навіть 

самого Ріела, що в понятті "New Nation" він бачив онов
лену Канаду, де місце для котного, як уродженого в Ка

наді, так й іміrранта. В~н голосив '' W е are not fanatics, we 
are not partisans". "Опr children will shake hands with the 
Protestants of the Ne'\v World in а friendly manner. І do not 
wish those evils which exist in Europe to Ье continued, as much 
as І can influence it, among the halfbreeds І do not wish that 
to Ье repeated in America ... '' ''І am the prophet of the new 
world" Цитовані фрази з промови Ріел·а на судовій роз
праві в Ріджайні, 1885. 

Стан невстабілізованих настроїв трівав до часу осну

вання но:вого часопису у Вінніпеrу, що ним станув "Free 
Press", а котрий появився в листопаді 1872 року. Велику 
nоміркованість й гідний пресовий такт вніс в політичне 
життя В. Ф. Лакстон, що станув видавцем й першим ре

дактором сьогоднішнього "Вінніпеr Фрі Пресс". З почат
ку був це "Манітоба Фрі Пресс" й поя,влявся тижнево, 

щоб при кінці 1872 р. станути щоденником. Своїми роз
важними статтями "Фрі Пресс" багато причинився до 

інкорпорації міста Вінніпеrу. До помірКО!Ваної преси, що 
однак не відіграла дуже визначної ролі в житті спільноти 

належали ще в тому часі тижневик "The Manitoban'' "La 
Metis", тижневик в Сент Боніфас та торговельний часопис 
"Да Манітоба rазет". 

Незаперечним фактом останеться визначна роля пре

си, котра теж допомогла оформити корпорацію Вінн~пеrу 

та створити провінцію Манітоби. Преса теж поважно при

чинилася до популяризації цих обох соціяльних новотво

рів в Канаді й ЗДА. Частинно її завдячується теж цей наг

лий "boom" Вінніпеrу в 1870-1875, коли то село Вінніпеr 
зі сто мешканцями в п'яти роках помнажилось в п'ятде

сяти разів. Преса лоборювала рівночасно неморальність 
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великої частини жителів міста, що загрозливо· поширю

валось з припливом різних авантюринчих елементів, що 
прибув·али сюди з дооколичних стейті~в зі ЗДА та сходу 
Канади. Яка слава ходила про Вінніпеr в тому часі, може 
свідчити нарада ІМКИ (УМСА) ·в Торонті в 1876 р., на кот
рій схвалено, щоб молитися за дві найбільш неморальні 
місцевості в Канаді. Одною із них був Вінніпеr. Встабілі
зування муніципальних інституцій, зокрем·а міської полі
ції, що станула твердою ногою після неприємної афери 
першого шефа поліції Дж. С. Інrрама, що пактував з кри

мінальним світом, та при помочі церков й преси малоліт
ний Вінніпеr ступнева приходив до моральної рівноваги. 

Значну ролю у формуванні настроїв й опінії в пізніших 

часах відіграла Вінніпеr Трібюн, якої перше число появи
лося 28 січня 1890 р. Вінніпеr тоді начислював 24.000 насе
лення. Підприємчивий Роберт Лорн Ричардсон, репортер 
торантонеького Гловб, рішився бути видавцем і редакто

ром нового щоденника. його почин був успішний, бо бу

дував він на прогресивному кредо, проголошеному в пер

шому номері часопису, яке звучало: "In politics, Тhе 
·тribune will Ье an independent journal in the best sense 
~f the word. Ву independence we do not mean neutrality. 1\he 
public may expect to find this journ-al vigorously advocating 
3ll measures which it conceives to Ье in the interests of the 
Province of Manitoba and opposing just as strenuously all 
measures which it believes to Ье anta12:onistic to these in
terests. In The Tribune, the citizens of Manitoba may expect 
to fiпd а friend at all times". 

З розбудовою міста розбудовувалась Вінніпеr Трібюн. 
В 1920 р. вона викупила Вінніпеr Телеграм, що появлявся 
безпереривно від 1893 р. Після тридцяти років праці нев
томного Ричардсона часопис перейшов в руки "The 
Southam Company", що успішно продовжає політику сво
його попередника до наших днів. 

Постава англомовної преси супроти українськоі 

іміrрацІі 

Українці ввійшли на сторінки вінніпежської англо
мовної преси як "Galicians" і то щойно тоді, коли поча-
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лося масове поселення, цебто в 1896 р. На початку це бу
ли тільки короткі і незамітні інформаційні нотатки про 

українських іміrрантів. Становище англомовної преси су
проти українців стао~'ІО формуватися щойно в 1897 році. 
В тому ж році, в дні 3 серпня, "The Daily Nor'-Wester", 
що продовжав політику свойого незрівноваженого попе

редника "Nor'-Wester", піддержував резолюцію муніци

пальної ради "Rosedale" щоб більше не лоселювати "dest-i 
tute immigrants" "on timber land on the Riding Mountain in 
the Municipality of Rosed;ale" (Ніпава й околиця- М.Г.М) .. 
"The Daily N or'-W ester" скоментував цю резолюцію в дов
шій вступній статі, яку для історії варто зацитувати, бо 

на її премісах базувалась в основному опінія англомовного 

загалу через довгі роки. The Daily Nor'-Wester писав: "The 
protest regarding destitute settlers relartes in particular to 
certain of Mr. Sifton's Galician paupers whom the immigrat
ion officers have located in Rosedale Municipality. The pro
test of the council is quite justified. The dumping down of 
these filthy penniless and ignorant foreigners in.to progres
sive and intelligent communities is а serious hardship to such 
community. These people h·ave not sufficient capital to carry 
them through the winter . . . They also bring with them 
disease. In almost every con-signment, cases of scarlet fever, 
measles or some other contagious malady are discovered, and 
their dir.ty ·habits render the stamping out of iпfection юnong 
them а very difficult matter. They will Ье the means of 
spreading these diseases ·among the settlers into whose midst 
they are intruded. А few families of them will constitute а 
permanent menace to t~he public health of the neighborhood ... 
Being poor and unprogressive . . . They will retard inste·ad 
of promote the progress of the municipality. They will in
crease the cost of running the schools; for, under the new 
School Law, where there are 10 Galician children the School 
District must employ а teacher who can teach in their lan
guage ... They are not people who will mix socially with the 
Englis·h speaking population ... the difficulty is greatly in
creased when people of alien race and religion come in and 
take up the lands which would otherwise Ье taken up Ьу 
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settlers who would contribute to the suppoгt of existing places 
of worship. Ву their unintelligent methods of farming they 
will lower the reputation of the products of the community ... 
and their farms will Ье cen.tre from which weeds and animal 
disease will Ье disseminated in the fields and herds of their 
neighЬours ... Ці й подібні лайливі страхіття начальний 

редактор заключував слідуючим ствердженням: "It cannot 
Ье too emphatically repeated that the people of Manitoba 
want no such "settlers" as these Galicians". При цьому го
диться пригадати, що цей сам часопис вже 23 грудня 
1896 р. писав під наголовком: "Undesirable Immigrants" 
слідуюче: "The southern Slavs are probably the least pro
mising of all the material that could Ье seleoted for пation 
building". 

В кілька днів після появи цієї статті появилася у "Free 
Press" відповідь о. Н. Дмитрова, однак кинені клевети про
ти українців поширювались дуже скоро. Нещастя хотіло, 
що в рік пізніше по цьому генеральному наступі шовіні
стичного елементу було поповнене в Стюартбурн, тоді май

же наскрізь українській оселі, вбивство, де згинуло п'яте

ро душ. Двох українців були сказані на смерть. Вся преса, 

без винятку писала великими літерами заголовки: "Galician 
Murderers", "Galician Will Hang", "Galician Will Die". 
Робилося це так, неначе серед "rалішенс" були тільки зло
чинні елементи. До цих потворних історій долучилася в 
черговому році "страхітлива вістка" з Нюйорку, що інва
зія 50 тисяч галичан їде до Канади, бо Америка їх не прий
має з уваги на те, "що це є найбільш небажана кляса посе
ленців". В зв'язку з цією "новиною" велику бурю проти 
"rалішинс" підняла торонтонська "Маіl"._..Яка ворожа ат
мосфера та моральна пресія супроти українців панувала в 
тому часі, може свідчити факт, що урядові чинники не по
дали до публичного відома про смерть понад п'ятдесяти 

українських дітей, що померли на протязі трьох тижнів в 

одному транспорті, Strathclair- Patterson серед страшних 
гіrієнічних і кліматичних умовин. Зроблено це правдопо
дібно, тільки тому, щоб цим фактом не піддержувати не
справедливої опінії супроти українців. З приємністю треба 



відмітити nоставу об'єктивних голосів, що започаткували 
ступневий зворот на користь безпомічних українських імі
rрантів. До таких треба nередусім зачислити "Фрі Пресс", 
що в дні 13 травня 1899 р. писала: "Any man, no matter 
what his nationaHty, зо long as he desires to earn an honest 
living and is willing to till the soil is а welcome addition to 
this western country, and his arrival is а пational blessing". 
Другим з черги в обороні українців виступив президент 
С. П. Р. В. Ван Горн. Він зложив публічну заяву, що "Галі
шинс" чесно сплатили "сіпіярові" кожний цент затягненої 
пожички на їхню транспортацію в Канаді. За Ван Горном 

слідували іміrраційні підсумки Комишенера іміrрації Спір
са, що наявно говорили про поступ тих, що їх відсуджува

ли шовіністичні елементи, як останніх викидків спільноти. 

Так зачався повільний розяснювальний наступ об'єктивно 

думаючих громадян, що бачили в українцях добрий пасе

ленчий елемент, а за яким в принципі стояв тодішній міні
.стер іміrрації Клифорд Сифтон, що звик був повторювати 

на адресу українців слідуючу фразу: "І think а stalwart 
peasaпt in а sheep - skin coat, born on the soil, whose fore
fathers have been farmers for ten generations, with а stout 
wife and half-a-dozen children, is good quailty". 

Не скоро устійнилася загальна опінія про доброякіс
ний матеріял українських поселенців. Цвяхом до домовини 
шовіністичних настроїв проти українців була деклярація 

в парляменті лідера опозиції Р. Л. Бордена щойно в 1908 р. 
Цей чесний зі собою політик зложив слідуючу заяву: 

In the year 1903 and again in 1904 І said to this house that 
І had been subject to some prejudice against these people, 
but that І had gone to the \\1est and І had been agreeably dis
appointed, that І Ьelieved the Galicians would make ~ood 
settlers. (Гляди "Hansard", 23 квітня, 1908, стор. 7070). 

Українці з великим стоїцизмом зносили індивідуальну 
релігійну й національну дискримінацію а оклевечування 
цілковито іrнорували. Зі запереченням свойого особистого 
"я" вони розбудовували свої приватні господарства й вар
стати праці, а впарі з тим спільнотне життя в різних видах. 
Мозолями й потом. а чясто коштом здоровля і життя, вони 
злобули заслужений престиж. 
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ПЕРШІ УКРАІНСЬКІ ПОСЕЛЕНЦІ НА ПОИНТ ДОГЛЕС 
НА ЛАСЦІ СУСІДІВ 

Коли ми звикли говорити про Вінніпеr, що він став 
відкритою брамою для українських поселенців Манітоби 
й заходу Канади, то без пересади скажемо, що Пойнт 

Доr.'Іес був тією дільницею у Вінніпеrу, де перші україн

ські поселенці передусім мусіли задержатися. Сіпіярська 

залізнича лінія й станція та побіч т. зв. "іміrрант" чи імі

rраційний житловий будинок, були першими переходови

ми брамами на Пойнт Доrлес, а дальше у Вінніпеr. 

Вінніпежський дерев'яний "іміrрант" розсівся при го
ловній артерії Пойнт Доrлес - вулиці Гиrинс й був спад
коємцем традиції т. зв. двох іміrраційних дерев'яних ба
раків, що були розположені на західнім березі Червоної 
Ріки, при т. зв. Форкс. Коли комунікація з водних ШJІяхів 

перейшла на залізничу сітку, ці іміrраційні бараки при 

Форкс були зліквідовані, а їх заступив дерев'яний "імі
rрант". По якомусь часі йому на зміну прийшов мурова

ний будинок, що був простірніший та вигідніший. Україн

ські поселенці заходу Канади ,а зокрема Вінніпеrу й Ма

нітоби, пам'ятають передусім цей дерев'яний "іміrрант". 

З ним пов'язана доля багатьох українців. Були часті ви

падки, що транспорти або поодинокі іміrранти задержу

вались тут на два або й більше місяців. Звичайно мужчи
ни йшли шукати праці, чи гомстедів, а жінки з дітьми 

оставалися в "іміrранті". Українські іміrранти не надто 
згадують його теплим словом. Бруд, недоживлення, пере

дусім серед дітей та тупа безнадійність очікування - це 

постійні образи в їхніх споминах. Доля дещо покращала 
для українських іміrрантів тоді, коли на працю тут станув 
в 1896 р. Кирнло rеник, а в 1897 р. о. Нестор Дмитрів. 
Вони, як урядовці Іміrраційного уряду, були дорадниками 
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й олікунами поселенців в часі найбільш критичних хви
лин кожного іміrранта. 

Крім цього була ще друга конечність, душевна, що 
українські поселенці задержувалися на Пойнт Доrлес. 
Українські поселенці зі західно-українських земель, як та
кож зі Закарпаття, в роках 1880 й 90-тих з конечности му
сіли теж належати до Католицької Церкви на Пойнт 
Доrлес, при вулиці Австин ч. 185. Про цю церкву годило
ся б дещо більше сказати, бо вона має для українців ве
лике значення з різних причин. 

nарохія Непорочного Зачаття (Immaculate 
Conception Parish) 

Парохія ця постала в 1883 році, як друга з черги ка
толицька парохія у Вінніпеrу. Перша Парохія Св. Марії 
(St. Mary's Parish) була створена в 1869 р. Обі ці ларохіі 
підлягали т. зв. Форт rерри місії, а ця була підчинена ар

хиєпископові Таше зі Сент Боніфас, що був в тому часі 
единим католицьким єрархом у Сент Боніфас і Вінніпеrу. 

Парохію Непорочного Зачаття Марії оснував місіонар, 

священик Лебрет, Чину Непорочної Марії. Він не довго 

задержався в цій церкві, бо як місіонар перейшов в ін
ший незорганізований терен. Від 1884 року до 1927 включ
но парохуван в цій церкві прелат А. А. Шеріє (Cherrier), 
уродженець Монтреалу16 ). Обняв парохію ще при тво

ренні, а залишив її при великому розцвіті. Саме йому при

ходилося мати до діла з нашими першими поселенцями. 

В тому самому році, коли постала парохія, була ство

рена парохіяльна школа. Церква й школа приміщувалися 

в одному будинку. Щойно в десять років пізніше збудо

вано нову церкву, що є чинною по сьогоднішній день. 

Церква ця, хоча на зовні скидається на rотик, викінчена 

внутрj у візантійському стилі. Церкву розмалював маляр 

з Монтреалю, Едмонд Мельош в тому самому році, як 

16) А. А. Шеріє відіграв визначну ролю в церковно й громадсько
му житті. Був членом Борд оф rовернорс Манітобського університету 
доктор гоноріс кавза цього університету, кандидат-наслідник на місце 
архиєпископа Таше. При створенні вінніпежської римо-католицької 
дієцезії став генеральним вікарієм архиєпископа А. А. Синнота. 
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вона була збудована. Церква має значну історичну й мис
тецьку вартість. 

Приватна католицька школа Непорочного Зачаття 
Марії прим~щувалася ще в 1963 р. в тому самому будинку, 
в якому розпочато працю вісімдесять років назад. Через 

цілий цей час школу провадили Сестри (Sisters of the Holy 
Names), що замешкували в парохії до 1951. Від 1884 р. 
впродовж сорок двох років учні, крім навачання предметів 

приписаних в лубличних школах, могли навчатися співу 

як також лобирати окремі лекції потрібні до учительсько

го звання першого ступня. 

З відкриттям Сент Пав"1ь Каледжу навчання проходить 
тільки в нищих й середніх клясах, з восьмою клясою 
включно. Були часи, що школа мала понад чотириста уч

нів (пр., 1919 р.). Хроніка цієї школи записала на почат
ках, що саме коли розпочала працю школа й церква на 

Пойнт Доrлес, було покищо кільканадцять родин, rцо на

лежали до парохії. 

Через Школу й Парохію Непорочного Зачаття Марії 
перейшли сотні українських поселенців, заки вони мали 

можливість одержати релігійну опіку в Українській Цер-

кв і. 

В парохіяльних книгах знаходимо цілий ряд украт
ських імен. Вже 1884 р. стрічаємо такі прізвища як Марія 

Швереско, Михайло Колішар, а в 1886 р. Марія Бубник. 
Найменшого сумніву не наводять два шлюбні записи, що 
йдеться тут про чисто українських поселенців. На стор. 
17-ій І-го тому метрикальних книг (1883-1894) під двад

цять першого листопада 1887 записано як слідує: "Тому, 
що диспенза від одної оповіді є надана його Преосвящен

ством Олександром А. Таше, Архиєпископом Сент Боні
фас, як також тому, що дві оповіди були проголошені 

в часі парохіяльних Богослужень поміж Томою Матлю

ком, не точно визначеного замешкання, дорослого сина 

Томи Матлюка й Анни Чапець з Білого Потока, коло 
Арви в Австрії з одної сторони й Марії Мишак заметка

лої в парохії, молодшої дочки Ігната Мишака й Катерини 
rлоник з А,встрії з другої сторони, не знайдено жодних 
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перешкод й підписаний парох, одержавши їхню взаїмну 

згоду на супружжя, дав їм Боже Благословенство в при

явності Матія Шарпія, Марії Бубник й Андрія Копара. На 
стор. 74, під 9. січнем 1888 р. є другий слюбний запис 
Михайла М-акети зі Століци в Чехії й Тереси Царстяк, 
замешкалоі (підчеркнення автора) в парохії, дорослої доч

ки Антона Царстяка й Сузанни Царстяк з Білого Потока17 ) 

в Австрії. "Запис зроблено в приявності Франка (прізвище 
не читке - М.М.), Марії Миш ак й багатьох приятелів й 

знайомих. Підписані: йосиф Трапай, Катерина ... (пріз
вище не читке), Марія Чопик, Франко Польницький. 

В 1888 році стрічаємо такі прізвища як Андрій Копис, 
йосиф Пільяк (син Степана й Марії Дудич), Михайло Си
цора, Елі Кравченко, Нелі Слота (дочка Дамяна Слоти й 

Марії Гулик). 

В 1889 р. Анна Малюта (дочка Григорія й Юстини 
Копега, Іван Слота, знова в 1890 р. Яків Стирчалюк, Анна 
Шпак, в 1891 р. Іван Голуб, Анна Чопик, Андрій Копаш, 
Анна Козел, Марія Голиш, йосиф Голиш, Варвара Козел 
йт.д. 

Ці прізвища наводимо детальніше, бо це покищо най

більш офіційні дані, що говорять нам, як далеко сягає на

ша іміграція на терені Вінніпеrу. Також годилобея 

звернути увагу, що ці прізвища повторяються при свід

ченнях шлюбів або при хрещенні. Це насуває оправдане 

припущення, що вичислені часто запрошувані до родин

них оказій творили до певної міри спільноту, принаймен

ше в обрядаво-релігійному відношенні. 

Щойно в 1899 році зі створенням польської Парохії 
Св. Духа при вулиці Селкірк частина українських родин 
була відправлена до нової парохії, що мала обслуговувати 
поляків й українців згідно зі зарядженням сентбоніфась

ського архиєпископа Лянжвена. Мимо цього зарядження 

17) Білий Потік, село Білобожницького р-ну, Тернопі.'Іьської об
.'Іасті, скелетне поховання, початок другого тисячоліття до Христа, що 
дадо назву білопотоцькій культурі, і два селища трипільського типу 
із скелетними похованнями (й. Костишевський, 1925). Гляди гас:юва 
"Енцик.1опедія Українознавства", зошит 1-ий, стор. 129. 
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частина українських родин залишилася при старій парохії, 

тому що між українцями і поляками покутували старі ре
сентименти й сильне недовір'я українців до польського 

клеру. Українські парохінни не хотіли залишати також 
о. А. А. Шеріє, що відзначався великою толерантністю до 
всіх національних груп, а до українців ставився жичливо. 
Про це виразно пише о. Дамаскин Поливка в своєму листі 
від дня З листопада 1899 до архиєпископа Лянжвена18 ). 
Про жичливість монс. Шеріє до українців може свідчити 
теж його дар в сумі дві тисячі долярів на школу св. о. Ни
колая в 1911 p.ts). 

Кажеться, що Шеріє, крім численних приятелів, мав 
єдиного ворога, з яким :він зводив постійну боротьбу. 
Цим ворогом був Шкільний Акт з 1890 р., а котрий усу
нув сепаратні школи й тим самим позбавив приватні шко

ли можливости одержувати допомогу із фондів провін
ції. З того часу Школа Непорочного Зачаття Марії була 
на виключному удержанні парохіі тоі самої наз·ви та іі 
пароха о. А. Шеріє. 

Не від речі відмітити, що вже значно пізніше на про

пам'ятній таблиці в цій церкві присвяченій тим парохія

нам, що брали участь в обороні Канади у світовій війні 

стрічаємо українського походження прізвища як Данчук, 

Дерга.к, Дробко, Ізидор, Коренко, Крук, Манько, Роман, 
Сопук й другі. 

Ба що більше, ще сьогодні в житті цієї парохії 

не рідко стрічаємо українські прізвища навіть на керівних 

позиціях. Останніх дванадцять років парохією управляє 

й обслуговує вірних о. Джеймс Г. Фіцджеральд, великий 

гуманіст й суспільник, що від довшого часу очолює Імі-

IR) Диви "Перший Васи.тtіянин у Канаді", д-ра Б. Казимира, ст. 20. 

19) Гляди "Півстоліття діяльности Українського Товариства Чи
тальні Просвіти у Вінніпегу" (стор. 15). Шеріє багато причинився до 
того. що Школа св. о. Миколая була збудована фондами Архиєп. 
Лянжвена. Він часто говорив Лянжвенові: "Ми не були б католика
ми, наколи б позволили на це, щоб українська дітвора й українські се
стри дальше так мучилися" (вели навчання в пивниці- М. М.). Гляди 
,,Прерія", 1928, стор. Зб. 
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rраційне католицьке бюро, що приміщується в забудо

ваннях парохії. При .церкві існують організаційні клітини 
для старих й молоді. Велику увагу звертається на піддерж

ку школі, що в 1963 році вступила у вісімдесятий рік нав
чання. Школою управляла сестра Келвин Марія. На маргі
несі короткої історії церкви Непорочного Зачаття Марії 

треба було б згадати для історичного реєстру церков на 
Пойнт Доrлес слідуючі із них, що у вісімдесятих й девят
десятих роках були здвигнені, однак сьогодні вже не існу

ють. До таких належать: "Anglican Christ Church" на Ги
rинс і Принцес, "First Point Douglas Presbyterian Church", 
ріг Гиrинс і Гомес, перероблена сьогодні на rараж та 
United Point Doug1as Church при вул. Мекдоналд. Uікаву 
історію має ця остання,що оформилася в 1888 р., як "Пер

ша Пресвітеріянська Церква на Пойнт Доrлес". Від 1894 р. 
вона мала постійний осідок на Гиrинс і Гомез. В 1905 р. 
вона перенеслася на Мекдоналд під ч. 95, де була збудова
на нова церква, а котру присвячено пасторові д-рові Пе

трикові, що був в тому часі принципалом Манітоба Ко

ледж. В 1916 р. пожар дуже пошкодив будинок церкви, але 
в тому самому році вона була відбудована. Парохія однак 

з бігом часу стала сильно зменшуватись, в 1959 р. церква 
була зачинена після 71 року існування. Будинок був в опу
щеному стані і таким його закупила Римокатолицька Діє

цезія в 1963 р. та віддала його в користування Римока

толицькій Громаді Словінців. Останні під проводом о. й. 

Меяка основно відновили будинок та надали його нутру 

модерний вигляд. В 1964 році парохія начнелювала около 
ІЗО родин і була це перша парохія і церква словінців у Він

ніпеrу, що носила назву "Our Lady of Lurd". Члени паро
хіі -це іміrранти Другої світової війни, а більшість з них 

прибули до Вінніпеrу в 1957 році. 

Єдина протестантська церква на Пойнт Доrлес, 1цо бу

ла основана при кінці девядесятих років, а котра задержа

лася чинною ще сьогодні, це колишня місія недільної шко
ли на Мейпл вулиці, що носить назву Вaptist Pilgrim 
Ohurch. 

60 



Методистська Місія або Місія Об'єднаних Церков 

Методистська місія, що в новіших часах оформилася 

в т. зв. Місію всіх народів при Юнайтед Чирч20 } несла 

крім релігійної теж матеріяльну поміч новоприбулим імі

rрантам. З помочі цієї місії користали теж українці. 

Місія ця почала працю при Методистській Церкві т. 
зв. "McDougall Church" в році 1889, при Мейн вулиці. 
Віддана місійній праці Даллі Мекrваєр й її чоловік й. й. 
Гюс зорганізували при цій церкві недільну школу, що 

враз з церквою в короткому часі перенеслися на Пойнт 

Доrлес при вул. Мейпл, сьогодні ч. 39, й в церкві, що тепер 
є баптистською й носить назву Пілrрім Чирч, вели мі

сійну працю серед еміrрантів різних народів, а в тому 

й українців. На церкві цій виднів великий напис у восьми 

мовах, що звучав: "Дім молитви для всіх". Церква ця була 

якраз напроти іміrраційного будинку й своїм написом при
тягала кожного, що шукав помочі, а таких тоді було ба

гато. "До Вінніпеrу напливали тоді тисячі людей, одні 
шукали праці в місті, а другі переїжджали через Вінніпеr 

на фарми-rомстеди. Ніхто в них не був заінтересований. 

Найбільш були опущені діти. Вони були недаживлені й 

занедбані", читаємо в хроніці цієї місії. Без сумніву мала 

ця місія великий успіх. З початку працювала вона в при

мітивних приміщеннях, а в 1905-6 роках набула землю 
на розі Юклид й Садерланд й там вже в два роки пізніше 
стояв модерний будинок, в якому розгорнула місія по

жвавлену працю. Місія вела передшкілля для дітей, са

дочок, клюби молоді для хлопців і дівчат. Тут також учи

лися дівчата в клюбі СіДжіАйТі азбуки громадського 

життя, передусім як вести засіданнями й зборами, як скли

кати й влаштовувати наради тощо. В реєстрах молоді цієї 

місії знаходимо багато українських імен, сьогодні визнач
них українських громадян; пр., архітект П. Довбуш, бра
ти Корчики (лікар і учитель), архітект О. Ничак, О. Гяв
рисишин-Войценко й багато других. В місії цій на Пойнт 
Доrлес працювали визначні особистості, як пастор Лж. 
С. Будеворд (1907-1913), пізніше національний лідер 

20) All Peoples' United Church Mission. 
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ССФ партії. Великою працею відзначився пастор Джим 
Шейвер й його дружина, ІЦО прийшли сюди з Форт Віл
ліям й провели в праці на Пойнт Доrлес повних двадцять 
років. Багато часу посвятив для молоді пастор Г. Еткінсон. 
До чільних працівників цього терену належить також 
Др. Е. Юстис, пастор Української Об'єднаної Церкви. 

Як далеко мала місія вплив на українське акруження 
може свідчити склад управи місії з 1949, де віднотонуємо 
такі українські прізвища: Бурак, Кревенчук, Миг ан, Рута, 
Шпак, Вікторюк, Панчук, Каденюк. 

Місія ця під назвою Садерланд Мішен (Sutherland 
Mission) й надалі провадить свою працю. Праця проходить 
під кермою пастора Р. Мекалі (R. McAuley), що очолює 
рівночасно дві другі місії в північному Вінніпеrу, а саме 
Сент Джайлс і Стелла Мишен. 

Треба однак зауважити, що серед теперішньої дітвори 

і молоді в цій місії вже майже немає українців. З пожвав
ленням праці українських організацій на Пойнт Доrлес во

ни знайшли своє місце в ближчій ідейній і культурній стич

ності серед своїх установ. 

Salvation Army - Армія Спасіння 

Користали теж українські поселенці з услуг Салвей
шен Армі, чи Армії Спасіння, що розпочала свою працю 

у Вінніпеrу в 1886 р. Першу збірну молитву відбула ця кон
rреrація на торговиці, де сьогодні Civic Offices при вулиці 
Маркет. Бюра цієї конrреrації приміщувались довший час 

в залі Вікторія, а пізнішому Вінніпежському Театрі. Звідси 
проходила праця на цілий захід Канади. 

Суспільну опіку для потребуючих розпочала ця кон

rреrація щойно в 1900 р. В 1917 р. Салвейшен Армі закупи
ла на Лоrан ч. 181 "The St. James Hotel", а в 1919 р. другий 
по.біч будинок під ч. 171 й названо "The Sir Douglas Haig 
Bldg". В цих будинках ведеться суспільна допомога для 
мужчин, що є в конечній потребі харчу й нічлігу, т. зв. 

"The Men's Social Department". 
Салвейшен Армі відома також зі своїх дешевих крам

ниць "Thrift Stores". Така крамниця існувала на Пойнт 
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Доглес з того часу, як зорганізувалась суспільна опіка. Те

перішна крамниця приміщується при вулиці Марта ч. 72. 
Доцільним зауважити, що суспільна опіка Салвейшен Армі 

на Пойнт Доглес є тільки відділом Головного Бюра цієї 
конгреrації, що примішується під ч. 400 при вулиці Колоні. 
Цілісно відділ вінніпежської Армії Спасіння підлягає Го
ловній Квартирі в Торонті. Користаючі з опіки Салвейшен 

Армі - це виключно переходовий елемент, що переїжджає 

з місця на місце й шукає за працею. До таких належали 

передусім ті, що шукали кращої долі в новому місці по

селення. 

Сестри Францішканки й передшкі.лля Жанни Арк. 

Велику працю провели Сестри Францішкаяки в зор
ганізуванні постійної опіки над дошкільними дітьми на 
Пойнт Доrлес. Працю свою розпочали вони в 1912 році; 
коли-то під числом 139 Джарвис в католицькому клюбі 
відкрито садочок. Площу під цю будову подарував архи
єпископ Сент Боніфасу Таше, а будинок збудував прелат 

А. А. Шеріє. Це було велике досягнення для дільниці Пойнт 

Доrлес. Діти виховувалися на вулиці, тоді коли матері бу
иЧ:И змушені працювати на хліб насуШНИЙ. З передШКіЛЛЯ 
Жанни Арк користали діти й з-поза Пойнт Доrлес. Садо
чок завсіди був переповнений й треба було Сестрам Фран
цішкаякам робити обмеження. Мало можна знайти літей 
дошкільного віку на Понт Доrлес, що не пройшли школи 
садочка Жанни Арк. В подавляючій більшості дітвора ця 
рекрутувалася з українських поселенців. llю працю доці
нив Комюніті Чест й від довших років виплачує сестрам 
фінансову допомогу. 

В останніх роках сестри ведуть також дім для моло
дих дівчат, що з різних причин вони потребують такої 
опіки. В 1962 році Сестри Францішкаяки обходили пят
десятлітній ювілей праці в цій дільниці. Сестри близько 
співпрацюють з парохією Непорочного Зачаття Марії, від
відують хворих в лічницях й домах. Сестра Марія Дуль
ціссіма була піонеркою цієї праці. Фінансових справ Жан
ни Арк доглядає окрема управа, 1цо складається передусім 
з французів зі Сент Боніфас. 
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Norquay NeighЬourhood House 

"N orquay N eighbourhood House" не належить у своїй 
хронології до групи установ й церков, що їх ми обговорю

ємо. Ця установа постала наслідком інших матеріяльних і 

часових умовин. Своєю працею вона зазублювалася зі су

спільно-допоміжною працею нашої доби й тому доцільним 
є сказати про неї хоча інформативним порядком. 

Наслідком суспільних ломірів на Пойнт Доrлес й око

лиці в 1955 р., що про них мова була вже в попередньому 
розділі, Міська Суспільна Рада Вінніпеrу рішила в тому 
часі створити службу добросусідської помочі для цієї око
лиці, т. зв. "Neighbourhood House". Фінансово піддержували 
цю акцію такі, як Молода Ліrа (Junior League), Ротарі 
Клаб, Вінніпежська Фундація й врешті Комюніті Чест. 
Спільними зусиллями постав "Norquay Neighbourhood
House", що приміщувався в будинку, для тієї цілі збудова
ному, в Норквей парку (вулиці Гренвил і Біконсфілд). Був 
це другий з ряду центр добросусідської помочі у Вінніпе
rу. Піонером в цій ділянці був "Лоrан Нейбовргудгавз" при 
249 Еллен вулиці. 

"Neighbourhood House Movement" постав в ЗЛА й він 
старається розв'язувати соціяльні проблеми, що виника
ють наслідком індустріялізації і модернізації. Впарі з цими 
процесами часто наступає брак відповідних мешкань, а 
дальше нездорове розчленування родин, взможена моло

деча злочинність, расові чи національні пересуди, дискри
мінація тощо. Щоб цьому запомігти, покликано до життя 
повюцу інституцію. Основною помилкою цілої студії й ак
ції в цьому терені було те, що осідок установи приміrцено 
саме там, де його було найменше потрібно, цебто в північ

ній частині Пойнт Доrлес, тоді коли полуднева частина 
й округа Джарвис була найбільш предистинавана на цю 

поміч. Після кількалітньої практики треба було реоргані· 
зувати цілу систему й так постав в 1962 році "Neighbour
hood Service Centres of Greater Wiпnipeg", що став більш 
еляетичним в своїй праці та сконцентрував свою працю на 

т. зв. "areas in transition", в нашому випадкові на лодуд
невий Пойнт Доrлес та простір на захід від Головної ву

лиці. 
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Courtesy of the ManitoЬo Historical Society 

Ред Ривер школа, перша публічна школа у Вінніпеrу, 1871 
Red River School, 1871 

НоривеА школа, 1891 
North Central - North Ward - Norquay School 
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Методистська Міс1я - Місія Об'єднаних Церков, тепер 
Baptist Pilgrim Ohurch 

Місія Садерланда - Sutherland Mission 



Церква Непорочного Зачаття, 
зб у дована в 1893 р. 

Immaculate Conception Church 
Uя римо-католицька церква була першою 

в Північному Вінніпеrу. До неї належали 

всі католики, між ними й українці. 

Перша церква Непорочного Зачаття, перетворена 

опІсля в школу -Immaculate Conception School, 
збудована в 1883 р. 
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Memorial to the Scotish Settlers 

Пам'ятник wотляндськнм піонерам 
напроти станції "C.P.R.", коло "Ross-House" 

Будинок родини ЛоrанІв, а опісля Барберів, званий "Barber House". 
Найстарша пам'ятка Пойнт Доглес. 
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ШКІЛЬНИЦТВО НА ПОІїІНТ ДОГ ЛЕС 

Історія шкільництва є теж історією спільноти. Тому 
коротка сильветка шкільництв·а на Пойнт Доrлес додасть 

декілька допо.вняючих рис до цілости історії цієї істо
ричної дільниці. До 1871 року на Пойнт Доrлес не було 
жодної лубличної школи. До цього ч.асу діти поселенців 
учащали тільки до парохіяльних шкіл. Католики навча:.. 
лись передусім в Сент Боніфас, англікани ходили до шко

ли при Катедрі Сент Джанс, а пресв·ітеріяни до школи при 

Кілдонан Чирч. Рік 1871-й був переломовим, історичним 

роком в розвої шкільництва: тоді села ще Вінніпеrу, а опіс
ля міста. При кінці того року започаткувала на1вчання пер

ша публична школа, звана Red River School. 

"Red River School" І "Louise Street School'' 

Перша публична школа "Red River School" започат
кувала своє навчання 31-го жовтня 1871 року. Навчання 

відбувалось на Пойнт Доrлес, ріг Генрі й Мейпл стріт. 

В цьому місці був невеликий будинок, збудований з не

тесаних лоrів (брус~ в). Колись в цьому будинку мешкав 

цілою родиною, згадуваний передше r ом ес Фонсека. Там 
теж приміщувалась друга крамничка Фонсеки. Однак 

коли Фонсека доробився, він збудував для себе оподалік 

кращі приміщення, а старе приміщення віддав безкош

товно під школу. Першим учителем цієї школи, що при

міщувала двадцять учнів, був Вілліям Фішер Лакстон 

(Luxton), що прибув в тому часі до Вінніпеrу як пресо
вий кореспондент Торантонеького rловб (Toronto Globe). 
По званні він був учителем й піднявся вести першу школу 

у Вінніпеrу, що Гі в тому часі зорганізували В. r. Фонсека, 
Стюарт Малві (Mulvey) та Арчибалд Врайт (Wright). Ці 
три громадяни були теж першими шкільними радними, 
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що їх 250 жителів оселі у виборах в дні 8 липня 1871 року 
уповажнили вести шкільні справи оселі. Вони то зібрали 

164 доляри на оплату учителя, шкільні прибори, адмініс
трацію будинку. Школа була примітивно уряджена. При 

довгих столах на ослонах за:сідали перші учні. Будинок 

огрівали при помочі залізної печі. В хмарні дні треба 
було світити каганці чи звичайні свічки, бо малі вікна 
на впускали багато світла до середини. Недовго примі
щувал.ась школа в цьому будинку, як теж не довго учи

телюва·в Лакстон. В слідуючому році Лакстон ста·в пер

шим редактором й основником часопису "Фрі Пресс" а 
під школу знайдено дещо кращі приміщення при вулиці 

Louise. Звідси ця школа звалася Louise Street School. Примі
щувалась ця школа в перехресті вулиць Луїсе а Маркет. 

Був це двоповерховий мешкальний деревяний будинок, 
в якому на першому поверсі навіть приміщувалася перша 

шкільна рада села Вінніпеrу. Щойно в 1875 році ця ра
да перенеслася до новозбудованої міської радниці й там 
прм~щувалась в підвалі. Школа ця повністю задоваляла 

потреби околиці аж до 1881 року. В цьому році від
крита була друга школа на Пойнт Доrлес, Арrайл 

скул, а в рік пізніше Норквей скул. В 1888 р. Луїсе школа 
перестала існувати, а дві останні школи обслуговують 

Пойнт Доrлес по сьогодні. Стан учнів в перших роках іс

нування переходив понад сотню в кожній школі; в другій 

половині вісімдесятих років стан учнів подвоївся й ріс 

з кожним роком. В тому часі саме стала напливати нова 
іміграція, з початку з західної Европи, а опісля зі східної, 
включно з українцями. В 1881 році в цілій т. зв. півнійчиїй 
дільниці було 1439 родин, що платили податок, знова в 
1896 р. в цій дільниці число самих шкільних дітей осяг

нуло цифру 3,683. 

Арrайл школа 

В полудневій частині Пойнт Доrлес недалеко площі, 
де взносився Форт Доrлес побудовано одну із перших 

шкіл у Вінніпеrу, яка була збудована на теперішній площі, 
ріг Арrайл й Генрі. Будинок мав дві шкільні залі й при-
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міщував 135 учнів в першому році. В пізніших роках до
дано ще дві залі, але це тільки вистачило до 1895 р. В то
му часі збудовано нову школу, що її тямить багато укра

їнських дітей. Ці однак прийшли щойно після жидівського 
nеріоду цієї школи, що мав свій вершок по девятсотних 

роках. В тридцятих й сорокових роках прийшов україн
ський період. При кінці шістдесятих років населення шко ... 
ли змаліло до первісних років існування й є національною 
мішаниною. Стан цей треба пояснити поступовим зіндус
·тріялізуванням дільниці й проведенням дорожної артерії 
т. зв. Дізраелі фрівей, що зліквідував багато житлових 
будинків. Кромі цього багато українських родин звідси 
вивандрувауло. Цікаво, що в історії цієї школи управи

телями її являються переважно жінки, почавши з 1895 р., 
як Дж. Птолемj, А. Джефрі, І. Еллис, Е. Мекалі, Б. Мекорд, 

І. Смит, а останньо Е. Фенні. 

З цієї школи вийшло багацько чільних жидівських 
·особистостей, як брати Голленберrи, брати Відмани, Л . 
.Зіммерман. Знов а зі старих основоложних родів дільниці: 
Роджерси, Бюкенси, Смити. З українських родин: Владика 

А. Роборецький й його брат суддя Юрій, радний Слав Реб
чук, інж. Е. Лехман і багато інших. 

Норквей школа 

Норквей школа приміщувалася в північній частині 
Пойнт Доrлес, при вулицях Юклид, Ластед й rренвіл. 
Історія цієї школи датується з 1882 р. Школа збудована 
на площі, де шотляндські поселенці вперше в долині Чер

воної ріки сіяли пшеницю. Кажеться, що на тому місці 
відбувалися наради перших поселенців, щоб рискалі й са
пи замінити на залізні плуги. Перша школа, що мала дві 
кімнати називалася Юклид школа. Тому що населення 
Пойнт Доrлес ралідно зростало, в 1888 році до первісної 
школи добавлено ще шість кімнат. Доля хотіла, що в два 

роки після викінчення школи, зимою будинок в часі науки 

загорів й знищив школу цілковито. Людських жертв не 

·було, а вогневу сторожу наділено за добрий порятунок 

нагородою в сумі двадцять п'ять долярів. В 1891 році 
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зб у до ван о велику муровану школу й названо П "N orth 
Central" як також "N orth W ard". Виявилося, що й вона 
була замала, бо в 1920 р. збудовано окрему школу ч. 2, що 
заховалася до наших часів. Перший будинок заступила 

в 1955 р. нова школа. З нагоди золотого ювілею школи 
в 1932 р. школу названо іменем бувшого премієра провін
ції й жителя Пойнт Доrлес, Джана Норквея. 

До 1955 р. школа мала девять кляс й в пересічному 
поміщувала від шістсот до сімсот учнів. Вже на початку 

третьої декади цього століття поважний відсоток україн
ських дітей заповняв мури цієї школи. В сорокових роках 

цей відсоток сягав вісімдесять процент. При кінці шість
десятих років відсоток українських дітей обнизився в ко

ристь напливавого елементу, зокрема німців і мадярів. 

Обниження треба також пояснити старшими українськи
ми родинами, що не мають кого посилати до школи. Рів

нож стан учнів обнизився до пяти сотень в пересічному. 

Від 1955 р. Норквей став тільки елементарною школою. 
Знова до цього часу Школа Норквей була середньою шко

лою цілого Пойнт Доrлес. Школою управляли визначні 

педагоги як Ф. Ф. Шор, Джан Малві, С. В. Лейдло, Д. Б. 

Гаrинс, Ф. С. Дейві, В. Дж. Ша:фе, С. Біблов й останньо 

Едвард Мекrваєр. 

З Норквей школи вийшли замітні постаті як полков
ник "Берт'' Гілспай, Ольга Войценко, Г. Томпсон, Др. Ф. 
Смит, архітект П. Довбуш, архітект А. Ничак, др. І. Корчик 

і його брат Василь, учитель, Теодора Гаврисишин, громад

ська діячка, співачка Ольга Павлова, інж. Ярослав Геникr 

геолог Г. Геник, учитель А. Романів, інж. Т. Кузьмінчук~ 

д-р М. й. Рановський, малярка Дарія Зельська-Даревич, 

і багато других. 
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УКРАІНСЬКІ ПІОНЕРИ ВІННІПЕrУ В ПОЧАТКАХ 
ИОГО РОЗБУДОВИ 

Так менш більш виглядав Пойнт Доrлес в його істо

ричному перекрої та соціяльній структурі. Є очевидним 

що у вісімдесятих роках коло резиденції вже багатих шот

ляндських й других піонерів стали тулитись малі робіт

ничі домики, а в тому хатинки українських поселенців. 

Ріст Вінніпеrу починаЄться в половині ВІСІмдесятих 
років й, говорячи образово, в 1881 р. Вінніпеr був ще 
навіть без штанят. Шкільна статистика з того часу вика
зує пятнадцять учителів в цілому місті й 807 учнів та 
чотири школи21 } В 1940 роках сама Норквей школа на· 
числювала около 700 учнів. Василь Яців так оповідає про 
Вінніпеr вже в початках 90-тих років: "В місяці червні 
1892 року приїхали ми до Вінніпеrу. Мешкали в маніrран
ті і оглядали Вінніпеr. Можна було почнелити всі доми" 
(гляди "38 літ в Канаді" ,,Провідник" 1931, стор. 29). Він
ніпеr був малий і стація була невелика, деревляна ... " "Ми 
мали у Вінніпеrу дві корови. Можна було їх пасти по тра
ві таки в місті" ... (тамже ст. 30). Щойно посилена іміrра
ція середньої й східньої Европи вносить рапідний ріст цьо
го міста. В цьому рості принімають участь українські по
селенці як Матлюки, Мишаки, Царстяки, rулики, Голуби 

й багато других. Цитовані пр~звища в розділі .,Перші ук

раїнські поселенці на Пойнт Доrлес" - це тільки частина 
цього гурта, що в тому часі міг бути у Вінніпеrу. Припуска

ти треба, що не всі, що прибували до Вінніпеrу зараз по

требували вступати в супружий стан чи христити дітей, 

іншими словами реєструватись в церковних книгах. Вреш
ті треба було брати до уваги ще одну можливість. Не всі 

21) Гляди "Manitoba, Its Infancy, Growth & Present Condition" Ьу 
Rev. Prof. Bryce, 1882. 
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також спішили до церкви. Про невідвідування церкви й не

довіря українських поселенців до латинського клеру й ви

чікування своїх священиків говорить о. Д. Поливка в ци
тованому вже попередньо листі (ст. 17). Д. Романчич 

в свому спомині так пише про цю недостачу в іншому 

місці: "Свої церковні потреби ми заспокоювали так як 
могли. Декотрі наші люди то і по кілька років тримали 

нехрещених дітей, дожидаючи своїх душпастирів" (Про
памятна Книга Українського Народного Дому у Вінніпе
rу, стор. 521). 

Все це разом промовляє за цим, що у другій половині 
вісімдесятих років мав бути на Пойнт Доrлес і Північному 
Вінніпеrу поважніший гурт українських іміrрантів, що враз 

з другими ставили тверді основи під ріст Великого Вінні
пеrу. Це не легенда, а дійсний факт, що мозольна праця 

копання каналів і мощення доріг була в більшості пророб
лена руками українських піонерів. Документи інженерно

го в~дділу міста ясно про це говорять. 

В загальному це потверджує Енциклопедія Канади 
з 1936 р. ( т. ІІІ, стор. 4). Про піонерський вклад українців 
в розбудову Канади в цитованому творі так пишеться. 

"Будучи сильними, терпеливими і здатними до великої фі
зичної витревалості, Галичани постачали велику кількість 
некваліфікованої робочої сили". Годі очеркнути циферно 
поняття "великої кількости" українців в тому часі. !мі
граційна хвиля українських поселенців збільшувалась з 
року на р~к. Вона стулнево поширювалась на про•вінцію 

Манітоби, а далі в простори заходу цілої Канади. Цито

ваний о. Дамаскин Поливка в листі від 3 вересня 1899 р. 

так пише про стан української іміrрації в Манітобі: "В Ма
нітобі є до десять тисяч душ грецького обряду, як я про 

це довідався в іміrраційному домі'' (стор. 19, "Перший 
Василіянин в Канаді"). Багато критичного світла кидає на 
всякі статистичин й іміrраційно-урядові підсумки того 

часу митрополит А. Шептицький в свойому зверненні, да
тованому 18. ІІІ. 1911, п.з. "Address on the Ruthenian QueS
tion to Their Lordships the Archbishops and Bishops of Cana
da". Звернення Митрополита це глибок.а студія, що була 
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вислідом візитації Владики в 1910 році в Канаді. Хоча 
ця студія відноситься до першого десятка нашого століт
їЯ, то своїм кор:нням вона йде багато глибше й тому, 
щоб краще оцінити положення наших поселенців вісім
десятих й дев'ядесятих років, доцільно було б дещо з цьо

го звернення зацитувати: 

"Від 1901 р. аж до липня 1910 р. на границі Канади 
задеклярували себе українцями тільки 3.107 іміrрантів, а 
частина українців заховалася під назвами, що окреслюють 

країну походження, а не національність. 67.926 подали се
бе галичанами, 18.694 а:встрійцями, 11.694 буковинцями, 
9.848 мадярами. Коли іміrранти звичайно означають свою 
національність дійсним іменем, - писав Митрополит, то 
украінці закривають свою національність. • • ( підкреслен
ня -М. М.). Разом із 18.178 австрійськими підданими, що 
приїхали сюди до 1901 р., загальне ЧИ'сло австрійців, що 

приїхали в Канаду до липня 1910 р, сягає числа 133.178 
осіб." Відчислюючи від тоі суми чехів, хорватів, дальма

тійців, словаків і стирійців, що становлять дуже мале 

число, бо 2.613 осіб упродовж десять років, з·алишиться 
приблизно 130.565 іміrрантів українців. В цій сумі була 

певна скількість поляків, що прибули зі західної Галичи

ни, а котрі могли подати себе теж галичанами". Цитати 

неабиякого авторитету виразно говорять, де треба шу

кати перших українських поселенців. В кожному разі їх 

немає в офіційних статистиках. Знаємо випадки, що наші 
люди виїжджали ніби на працю до Німеччини, щоб з·від

там дістатися з іншими національностями за море (Гляди 

спомини В. Ілиняка, Календар Української Родини за 1934 
р.). Прибули деякі українці до Канади зі ЗДА. Звідки при

були ці, що їх віднотовуємо на Пойнт Доrлес, про це мож

~lиво скажуть будучі дослідники українського поселення 

в Канаді. Точна відповідь на це питання не міняє однак 

суті справи, що на Пойнт Доrлес були українці вже перед 

прибуттям до Канади українських паселенчих патріярхів 

Василя Ілиняка й Івана Пилипівського, що приїхали сю

ди в 1891 році. 
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ПОЧАТКИ УКРАІНСЬКОГО ОРГАНІЗОВАНОГО ЖИТТЯ 
НА ПОИНТ ДОГ ЛЕС 

Кирнло Геник та його підприемчивість. 

Одним із перших українських піонерів, що відіграв 
визначну, а навіть керівну ролю в поселенні українців, а пе
редусім в поселенні українців на фармах був Кирил о r еник 
з Березова, Західної України, чи як дехто зве його з ан
глійська, Карло Геник. його ім'я глибоко записалося в істо
рію не тільки українського поселення в Канаді. Він також 
багато причинився до початків кристалізування україн
ського культурного життя в Канаді. Прибув він до Канади 
в 1896 році, 22 липня, до порту в Квебеку. Без защержки 
там же виїхав він до Вінніпеrу, а звідси, в два тижні пізні
ше, посилився на гомстеті в Стюартбирн. Господарив там 

кілька місяців, бо вже в жовтні того ж року бачимо його 
знова у Вінніпеrу при Ла,стед, а пізніше при вулиці 109 
Юклид. Там прожив він до часу своєї смерти. Причину пе

реїзду Геника до мkта понснює слідуюча записка в імігра
ційних документах, що звучить "in order to Ье able to send 
their children to school". В нього було тоді четверо дітей, 
а був жонатий з дочкою священика о. Цурконеького з Лю· 
чі в Галичині. З огляду на те, що Геник знав декілька чу

жих мов та досить можливо опанував знання англій-ської 
мови, він в коротко'Му часі після поворотного прибуття до 

Вінніпеrу, став іміграційним урядником, що допомагав 

українським поселенцям ставити перші кроки в Канаді, ви

бираючи землю під заселення та фарми. Поселився сам 

на Пойнт Доrлес, недалеко іміграційного будинку. При
їхав він з краю з виробленим політичним світоглядом. 

Працював він в радикальному русі в Галичині й хоча мав 

більш як середню освіту не міг дістанути праці. Навіть 
й тоді, коли закінчив був ще до того спеціяльний пошта-
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Кирил о r еник - Березовський, 
перший організатор українсько 

суспільного життя у Вінніпеrу 

Cyril Genik(-Berezowskyi), first 
Slavic interpreter engaged Ьу the 
Department of Interior in 1896 

вий курс. Брав він живу участь в політичному русі й ка
жеться, що в його домі в Березові Нижиому коло Коло
миї мав переховуватися Іван Франко перед австрійсько
польською поліцією. Мав він контакти з др. О. Олесько
вим, що відбув був студійну поїздку по Канаді з рамени 

Т-ва "Просвіти" у Львові й за його порадою Кирнло Ге
ник виїхав до Канади. В Канаді він продовжував ту саму 
політичну роботу, що в краю й мріяв про групове посе
лення українців. В тій цілі він виїжджав до ЗДА й Мекси
ко та бував на фармі о. А. Гончаренка. 

К. Геник був великим ідеалістом-мрійником, що часто 

не числився з дійсністю. його імпульсивна вдача створю

вала йому тяжкі ситуації. В першій мірі він попав в кон

флікт з церковними кругами, а при кінці життя з найблиЖ
чими друзями. Помер в 1924 році й похований у Вінніпеrу 
на цвинтарі Елмвуд. Мав шостеро дітей: Евгенія, Констан
тин, Софія, Галя, Іван й Олександер. Мав він багато запи

сок й листування, що стосувалося українського поселення 
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в Канаді. Нажаль увесь цей архів знищила повінь. З по
вінню пішла й обширна його бібліотека. 

Кирнло Геник був надзвичайно популярний в своїй 
родинній місцевості й околиці. За його намовою й старан
ням, тільки зі самих трьох Березових, прибуло до Канади 
під його кермою тридцятьшість родин й три нежонаті. Ка
жеться, що ці транспорти підготовляв він в співпраці з др. 

О. Олеськовим. З того приводу останній мав рекомендува
ти Кирила Геника іміграційним властям в Оттаві на постій
ну працю в іміграційному уряді. Рекомендація була успіш

на. Геник працював у вінніпежському бюрі постійно через 
кільканадцять років та був в частих роз'їздах по цілій за

хідній Канаді. Звідси його велика популярність серед укра
інських фармерів Маніто'би, Саскачевану й Альберти. Про 
дім Геника при 109 Юклид, піонер Т. Томашевський так пи
ше: "В тих часах (около 1900 р. - М. М.) його великий дім 
при вулиці Юклид був одиноким осередком нашого свідо

мого громадянства. В його домі, вечорами або неділями, 

заходили наші люди, як до якого народного дому, перед 

яким двері не зачинялися. Не одні громадські справи обго

ворювано й дискутована "в Геннковім домі". (Гляди юві
лейне число "Канадійського Фармера" від 30. ХІ. 1953. 
"В 50-століття першого плугатора на українській народ

ній ниві в Канаді"). Там теж читаємо, що К. Геник належав 

до т. зв. "Березівської Трійці", що започаткувала вида
вання першого українського часопису в Канаді, а саме "Ка
надійського Фармера", що став появлятися в листопаді 

1903 р. у Вінніпеrу. Т. Томашевський пише, що ГеннІ< "від
значався українським патріотизмом, часто відвідував він 

українські колонії у всіх трьох степових провінціях та 

знав найкраще життєві обставини нашої іміграції і всі до

лягливости нашого народу. І він чи не найбільше розумів 

і відчував потребу заложення українського часопису, та 

сну в а в мрії про здвигнення видавництва". К. Г еник очо
лював "Березівську Трійцю" й саме він добився перед лі

беральними чинниками помочі у фінансуванні часопису. 

До "Березівської Трійці" належали крім Геника, Іван 

Неrрич, перший редактор "Канадійського Фармера" й Іван 
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Бодруr. Всі три вони походили з Бt.'резова й звідси назва 

"Березівської Трійці". Членами дирекції "Норд Вест Паб
лішінr Ко." 1 ) крім згаданих були ще Теодор Стефаник 
й УІасиф Дима. 

Кирила rеник був також організатором однієї торго
вельної спілки. В цій спілці участували: Теодор Стефаник, 

й. Макарський, Іван Неrрич й йосиф Дима. Фірму заре
єстровано під назвою "Австро-Кенідієн Трейдінr Компані". 
Ця спілка проіснувала до 1905 р. Управителем тої спілки 
був Т. Цюпа. Була це друга з ряду українська, зареєстро
вана торговельна спілка в провінції Манітоби. Першу спіл
ку зареєстровано в 1902 році в Сифтоні. 

Читальня ім. Т. Шевченка. 

З джерел й оповідань довідуємося, що найстаршою 
світською організацією у Вінніпеrу було товариство "Чи
тальня ім. Т. Шевченка" на Пойнт Доrлес. Проф. Юзик в 

книжці "Українці Манітоби" так пише про це товариство: 

"Читальня ім. Тараса Шевченка почала свою діяльність у 
Вінніпеrу в 1900 р. Пізніше це товариство набуло галю й 

ставило дві виставі, що ними режисерував Іван Антонюк, 
бувший гімназійний студент й учитель". (Стор. 81 ). 

З нагоди "Шістьдесятьліття Манітоби" Д. М. Ільчишин 
в статі під тим самим заголовком подає, що "основано 

першу читальню ім. Тараса Шевченка в 1900 р." (Гляди 
Провідник, 1931, Вінніпеr, стор. 60). 

Василь Чумер в своїх споминах говорить, що в 1904 
році заснувався був український аматорський кружок, 

який відіграв представлення "Сватання на Гончарівці". 
Провідником й організатором був Іван Антонюк, студент 

гімназист з Коломийщини в Галичині, а мешкав тоді у 

свого краяна Кирила rеника, іміграційного комісара, в 

Вінніпеrу, Ман. Члени того кружка відбували проби в rе
никовій хаті, тоді при вул. Юклид 109 (зараз цей будинок 

1) Кенада Порд Вест ПабJІішівІ' Ко., що видава.tа Кавадійськоrо Фарме
ра бУJІа реєстрована в уряді 9 вересня 1903 р. Index No. 89 с. Петиція в 
справі реестрації впJІиву.иа через адвокатську фірму Howell Mathers & Howell. 
Г.11яди Old Files, Rcgistrar of Companies, Legislative Building, Manitoba. 
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є під 142 Грав (Grove) - М. М.). Члени згаданої групи, 

дали почин до організування потім так званих "Просвітно

Драматичних Кружків" між українською колонією у Він
ніпеrу і на провінції. Навіть перше "соціялістичне" това
риство між українцями 1905 року, кругом якого гуртува
лися і старші люди, живчиком був ось той вище згаданий 

студент та другі студенти з Рутенієн Трейнінr Скул у Він

ніпеrу" (стор. 95). 
Про працю читальні ім. Т. Шевченка на П()йнт Доrлес 

знаходимо деякі дані в календарі "Канадійського Україн
ця" на 1927 рік та в календарі "Українського Голосу" 1938 
року. На стороні 175, під датою 14 травня 1904 читаємо: 
"Перше представлення в Канаді "Арrонавти" Гр. Цеглин
ського. Виставка відбулася в читальні ім. Шевченка при 

ву~1. Юклид, ч. 109 у Вінніпеrу. Другий цитований кален
дар подає, що режисером штуки був йосип Косовий (гл. 
стор. 151). 

Петро Гаврисишин, що вже тоді був мешканцем Пойнт 

Доrлесу твердить, що читальна ім. Т. Шевченка й перші 
вистави її аматорського гуртка відбувалися в колишньо

му домі Ешдавна, що його набув Кирнло rеник. Більше 
про це диви працю автора ,,Петро Гаврисишин, піонер і 
будівничий Шашкевичівської дільниці". Тут на друго

му поверсі відбувалися сходини не тільки сту,лентів, 
але також і старших, що сходилися на наради. Читальня 

ім. Т. Шевченка проіснувала всего кілька років. Коли вона 
розпочала свою працю важко сказати. Про цю читальню 

є згадка в листуванні о. Дамаскина Поливки з католицьким 

ієрархом Сен Боніфасу. Згадуваний вже кількакратно мі

сіонар так пише (стор. 17) "Є тут у Вінніпеrу люди, які 
завзято поширюють соціялізм і радикалізм і тому, що ті 

люди "провідники" цеї громади, дуже добре володіють 

українською мовою і заразом є українцями, то .11юди до 

них сходяться. Один чоловік має "залю" і до нього що

дня по праці сходяться наші лю.ли". Лист цей писаний в 

листопаді 1899 року. Це вказує, що початки читальні ім. 

Т. Шевченка треба щонайменше віднести на 1899 рік, як
що не дальше. Про цю читальню пише в своїй праці "Цер-
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Courtesy of Winnipeg Tribune 

Будинок при 109 Юклид, а опісля 142 rров, в якому приміщувалася 
перша читальня у Вінніпегу - Читальня ім. Т. Шевченка. Тут офор

млялася ідея створення першого українського часопису в Канаді -
"Канадійський Фармер". Популярно звали сей будинок "Ashdown 
House", а опісля "Genik House". Опис цього будинку на стор. 37. 

ко в українців в Канаді". П. Божик в той спосіб: "Першу 
читальню заложено у Вінніпеrу в році 1903 при вулиці 

Юклида, число 109, ім. Тараса Шевченка, організував їі 
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Кирнло Геник, москвофіл, старокурсник, але вона скоро 

упала" (стор. 237). 
П. Гаврисишин й другі, що знали особисто К. rеника 

твердять, що К. rеник москвофілом не був. Почував він 

себе українцем, соціялістом-народовцем (в протиставлен

ні до соціял-демократів, інтернаціоналістів). Тому інфор

мація о. Д. Поливки є найбільш правдива. Вона теж уточ

нює початки праці цієї читальні. Є це свідчення сучасника 

К. Геника й священика, що докладно студіював настрої 
громади та її організовані форми. Тому що підготовлявся 

до ведення релігійної праці серед цієї громади, тим самим 

був глибоко заінтересований, що діялося в цій громаді2). 
Твердження о. Дамаскина тільки скріплюють дані Петра 

Гаврисишина й проф. П. Юзика, Д. ІІльчишина, що читаль

ня ім. Т. Шевченка існувала вчасніше, як це подає о. П. Бо

жик чи Чумер. Коли саме ця читальня зліквідувалася, важ

ко сказати. Найбільш правдоподібним, що в 1905 р. В цьо
му році студента Івана Антонюка й його групу бачимо в 
залі Едінrера3 } на розі Селкірк й Meкrperop. Вони ренту

вали тут залю й провадили культурио-освітну й політичну 

роботу. В 1905 р. залю цю закупив парох Церкви св. Ми
колая о. Матей Гура й назвав її Народний Дім (гляди Про

пам'ятна книга Українського Народного Дому4 ), стор. 
118) .Ця соціялістична група зі залі Едінrера перенеслася 

до залі на розі Манітоби й Поверс, де почався більш офор

млений політичний рух. Там в 1906 році засновано Това
риство ім. Шевченка, що приміщувалося у власній залі, ку
пленій у методистів. 

Не маємо даних, хто очолював Читальню ім. Тараса 
Шевченка на Пойнт Доrлес. Однак, беручи до уваги пози

цію К. Геника серед українців в тому часі, як також його 

освіту можна припускати, що саме Кирнло rеник був не 
тільки душею, але теж організаційним мотором цього по-

2) Більше про ці настрої в кореспонденції о. Д. Поливки, ГJ1Ядн 
повище цитований твір. 

з) Едінrер, німець з України (Буковина) сприяв соція.1іс1ичному 
рухові, замімався продажжю реальностей. 

4) Чуиер в своїх споминах по,D;ав )І;&ту хупва 1907 (стор. 98). 
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чаткового життя. Очолення К. rеником в пізнішому часі 
видавничої спілки, що пустила в світ перший український 
часопис, тільки підтверджує наші припущення. 

Дещо більше світла на зорганізування й ведення Чи
тальні ім. Т. Шевченка кидає свідчення Т. Томашевського, 

відвотоване в книжці автора "В зустрічі з українськими піо
нерамн Алберти", видана "Загальною Бібліотекою УКТ", 
1964. Там читаємо: "Читальня, що приміщувалася в домі 
rеника була продовженням праці Читальні ім. Т. Шевчен
ка, що її оснував був при кінці дев'ятьсотних років Сава 
Чарнецький. Останній враз з Кирилом rеником були ду
шею цієї першої читальні у Вінніпеrу" (стор. 50). Старан
ням rеника й других відбулося у Вінніпеrу в 1903 році пер
ше віче в справі будови "Народного Дому" у Вінніпеrу. 
(Докладніше про це у вище цитованому творі, стор. 50-51). 

Отже, з особою Кирила r еника Березовського й його 
резиденцією при 109 Юклид на Пойнт Доrлес є пов'яза
ні перші кристалізаційні форми нашого організованого 

життя у Вінніпеrу й першого українського часопису в ці

лій Канаді. 
Для історичної справедливости доцільним зауважити, 

що Кирнло rеник вплутався був в серафимство, т. зв. "Ук
раїнську Греко-Православну Незалежну Церкву", що її очо

лював москаль Серафим. Коли rеник зорєнтувався в мос
квофільстві серафимської церкви, він вицофався й зложив 
був слідуючу публічну заяву, що була поміщена в "Сво
боді", в грудні 1904. "На запитання ріжних сторін Канади 
від наших Русинів заявляю, що я не стою в жадних зно

синах з церквою серафимців, ані єї консисторією". 

Церква св. Михаїла. 

З ліквідацією Читальні ім. Т. Шевченка почався дов
ший застій в українському організаційному житті Пойнт 
Доrлес. 

Шойно після цього застою формується на Дізраелі 
Церква св. Михаїла або т. зв. "Буковинська Церква". При
падок, а радше національне дозрівання хотіло, що поважна 

група українців, що були членами церкви св. Тройці, що 

83 



находиться на розі вулиць Манітоба й Мекензі, не могли 

погодитися з архимандритом Филиповським, що підлягав 

митрополитові Платонові, ставленникові Рос. Місії в ЗДА. 

Ця група рішила заложити при кінці 1918 р. окрему паро
хію. Перед у цій групі вели В. Гаврилюк, І. Мокан, Н. Табак, 

М. Балан, Н. Костинюк, І. Бриндзій. Ці передові громадяни 

закупили в тому самому році англійську церкву св. Марка 

при 120 Дізраелі~>) й заінкорпорували вони її на двадцять 

громадян, називаючи її "Народна Православна Церков". 

Властиво ця двадцятка зірвала з Російською Православ

ною Місією, а практично з Русекою Православною Цер

квою, ріг Манітоба й Мекензі, ще в 1917 р. Цей остаточ

ний розрив спричинив слідуючий випадок, який варто від

нотувати для історії. 

В 1917 р. Російська Місія переводнла по своїх цер

квах, а до котрих належало теж багато українців, збірки 
на вдови і сироти по жертвах війни в Росії. Таку збірку 

переводив батюшка Поллавський в Русеко-Православній 

Церкві на Манітоба. Після Євангелії він сказав проповідь, 
в якій накинувся з лайкою на українців за те, що там в 

Україні "русскії терплять від проклятих мазепинців". Ця 
проповідь зворушила свідомість деяких приявних україн

ців. Одна жінка в часі збірки, що слідувала по проповіді, 

вигукнула до старшого брата, а свого родича: "Вуй ку, чи 
в нас на Буковині нема вдів і сиріт"?! Старший брат не мав 

відповіди а тільки стиснув плечима. По скінченні збірки 

Микола Костинюк, що був старшим братом, хотів мати 

контролю над збіркою, а цьому не тільки спротивився ба

тюшка, але ще його фізично зневажив. Костинюк в подіб

ний спосіб відплатився батюшці. Заалярмована поліція 

прибула до церкви і на підставі оскарження батюшки М. 

Костинюка й М. Балана заарештовано. На судовій розпра

ві обох згаданих покарано по 1000 долярів кожного, або 
шість місяців в'язниці. До цього грозила ще депортація. 

Та добрі друзі не дали пропадати. Негайно створився ко
мітет, щоб зібрати 2000 долярів. Комітет очолив М. Мо-

5) Була це місія Сент Джанс Катедри. 

84 



Церква св. Архистрати

га Михаі.па. 

St. Michael's Ukrainian 
Greek-Orthodox Churc:h 

110 Disraeli Str. 

кан, М. Табак, і З. Лучик. Кару заплатили зі зібраних гро
шей, а арештованих випустили. Комітет однак не розвязу

вався а думав над тим, щоб оснувати власну церковну гро· 
маду. Сталось це майже в рік пізніше. Громада прибрала 
назву: "Народна Православна Церква ім. св. Архистратига 
Михаїла у Вінніпеrу". В статуті ця двадцятка виразно від

мітила, що "церква ніколи не сміє належати до Російської 
Місії, ані не сміє субординувати їхніх єпископів ні свяще
ників". (Гляди "Український Голос", грудень- січень, 
1958-9". До історії Української Православної Народної Па
рохії св. Михаїла у Вінніпеrу", свідчення Юрія Підлуб ного, 
висловлені в промові з нагоди 40-річчя парохії. Повний 
список цієї передової двадцятки поміщений в Докумен
тальному додатку цього тому). До двадцятки прилучилося 
багато більше на протязі року. Ця група взялася 
зі завзяттям до праці. Вони добудували перед до 
церкви як також збудували під церквою галю. На-
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рід горнувся до церкви й в короткому часі парохія на
числювала понад 150 родин. Були однак труднощі зі свя
щениками, бо московсьКІ владики не хотіли давати свяще

НИКІВ до т. зв. незалежної церкви. Парахіяни мусіли самі 

турбуватися цими справами. Першими духовниками були 
Володимир Бодник зі ЗДА й Николай Рожка зі Стюарт
бурну, що його висвятив був митрополит Серафим. Оба 
згадані довго не задержалися на праці. Врешті парохія 

стягнула з Торанта о. Пантелеймона Божика, що тоді під

лягав єпископові Олександрові. Шостого березня 1919 р. 

о. П. Божик обняв парохію й оселився на Пойнт Доrлес 
при вул. Дізраелі 73. Був це молодий й енергійний свяще
ник, а його дозріваючий патріотизм швидко позначився 
на житті парохії. В першій мірі він звернув увагу на нав
чання дітей в рідній школі. Діти училися з російських бvк
варів. В короткому часі молодий парох усунув ці букварі, 
а впровадив українські. Враз з цими букварями на знак 
протесту відійшли десять московських родин, що були 
"Також членами парохії. Це тільки скріпило школу й па
;рохію. Школа в короткому часі потроїлась. Діти вчились 
:в школі не тільки науки, але й суспільного життя. Про 
це пише о. Божик так в своїх споминах: 

"Коли школа стала чисто українською, в неділю 
ЗО-го травня 1920 р., виставлено силами цієї школи 
дитячий концерт в Роял Театр при Головній вулиці 
(Мейн Стр.), що находиться через дорогу на схід від 
вулиці Селкірку. Був це перший діточий концерт, ко
трий дала православна дітвора в Канаді. Народу було 
понад 400. Концерт не був цікавий своїми співами і 
деклямаціями, але тим що він був перший український 
між православними буковинцями за цілий час їх існу
вання в Канаді" . (Стор. 160, "Церков українців в Ка
наді"). 

Після заіснування в Канаді Української Греко-Право
славної Церкви, поважна скількість громадян симпатизу
вала з цим церковним рухом. Була однак друга група, що 

намагалася, щоб піддержувати зв'язки з московською цер
квою або бути цілковито незалежними. Передавиками но
вого релігійного напрямку, цебто контактів з УГПЦ. були: 
Ю. Підлубний, І. Бриндзій, А. Гайдей, В. Бурдейний й інші. 



Після п'ятьлітнього парохування в церкві св. Михаїда 

о. Божик розпращався з парохією. В парохіяльному житті 
наступили важкі часи. Обі вище згадані групи стали про

цесуватися6). Це послабило парохію, а тим самим змаліла 

"Рідна Школа". В тому часі парохамн церкви були сліду
ючі духовники: П. Марченко, А. Пиза, І. Бойко, І. Нагірняк 

:й І. Ковальчук. По довгій процесовій боротьбі й організа
ційній ломці національний напрям лобідив й парохія при

ступила до УГПЦ. в 1930 р. Сталось це за парохування 

о. П. Галицького. Частина парохіян на знак протесту ві

дійшла до Церкви Івана Сучавського. В пізніших часах па
рохували в цій церкві о. Д. Киретюк (1935-39), о. І. Дми

трів (1939-1954), о. С. Герус (19'54-1958), а від 1958 р. 
о. Емануїл Горrіца. Головами громади були М. Балан, І. 

Бриндзій, Ю. Підлубний, а останньо В. Савчук. Громада 
начислює около стоп'ядесят родин. При церкві існує хор 

під управою п-і Олі Скегар, Українська Школа, Сестриц
тво Пресвятої Богородиці, Жіноче Товариство ім. О. Ко

билянської, відділ СУК, Братство св. Михаїла, відділ стар

ших й відділ молодших та Канадійське Допомогоне Това

риство. 

В останньому часі парохом церкви являється о. д-р 
С. Сасс. 

Громадська ревність о. Пантелеймона Божика. 

Патріотизм о. Божика позначився не тільки на паро

хії й школі св. Михаїла. Він вніс печать свойого духа на 
цілість українського життя на Пойнт Доrлес. За час сво
його душпастирювання він пройшов великі світог.ІJядові 

й релігійні зміни. 

В 1920-1921 роках видавав він для буковинців укра
їнський часопис "Буковина".7 ) Виходив цей орган двічі 
в місяць. В часописі він з'ясовував українські проблеми 
як також доказував потребу признати українцям окремі 
права в московському православному патріярхаті. Тоді ще 

він заступав погляди єдиної неділимої московської па-

6) Три судові процеси; в 1925, 1926 й 1927 рр. 

7) о. П. Божик уродженець Зеленої Буковини. 
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тріярхії. Він хотів, щоб православна церква стояла над на
родами сходу, подібно як католицька церква над народа
ми заходу. В релігійному відношенні о. П. Божик був т. зв. 
непорушним формалістом і традиціоналістом й тому зав
зято спорив з новим напрямком незалежної української 

nравославної церкви. 

Немає сумніву, що своїми публікаціями в "Буковині" 
о. П. Божик багато причинився до національного пробу
дження буковинців, хоча його погляди на православну 
церкву з московським патріярхом на чолі не знаходили 

піддержки читачів. Він бачив що церковне життя треба за
повнити національним змістом й в тому напрямі він став 
себе переорєнтовувати. 

о. П. Божик писав теж ліричні вірші, що їх видав збір

кою в 1935 р. п. з. "Канадійська муза". його перу завдя
чується об'ємисту книжку "Церков українців в Канаді". Є 
це дуже цікаві, хоча не надто точні, але єдині причинки до 

історії українського церковного життя в Канаді за час від 

1890 до 1927 року. його перу завдячуємо теж 54-сторінка
ву книжочку "Канадійські опові~ання (1933), політичний 
памфлет, що пропагував монархkтИ'чні погляди п. з. "Хто 
наш провідник" (1934), драматичну штуку "Похорон укра
їнської незгоди", на три дії й три відслони, друкована в ка

.11ендарі "Голосу Спасителя" на 1939 р. 

Будучи парохом церкви св. Андрея на Пойнт Доrлес, 

став він видавати "Церковне життя". Був це місячник, що 
в нача.1і був призначений вико~1ючно для потреб зга.1.аної 
парохії. Вияви.1ось пізніше, що цей попу.пярний місячник 
мав добрий попит ще і в інших католицьких парохіях й то
му то він став поміщувати оголошення всіх католицьких 

парохій у Вінніпеrу. В заго.1овній сторінці цього 8-сторін
кового часопису були мініятурні знимки всіх сімох тодіш
них українських католицьких парохій. Перше чис.1о "Цер

ковного життя" появилося в серпні 1938, останнє в жовтні 
1940 р. 

В 1941 р. о. П. Божик видавав вже неперіо.1ичний чо
тиристорінковий "Бюлетень Церкви св. Андрея". Він по-
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являвся повних чотири роки. "Церковне життя" й "БІ:<>ле
тень" приміщувалися в резиденції редактора й видавця, 

цебто о. П. Божика при 73 Дізраелі на Пойнт Доrлес. 
о. П. Божик сам про себе. . 
"Роджений 26 квітня, 1879 року в Онуті, в Заставнеч

чині, на Буковині. Ходив до сільської школи, а потім пра
цював коло землі. Через те, 1цо було мало землі, осінню, 
1900 року прибув до Канади. Року 1906 учащав до Мані
тобської Колегії у Вінніпеrу, потім був учителем в ан

глійській школі (за пермітом) коло Канори в Саскачева

ні, у школі, що називалася "Скалат ску л". 
Року 1908 був принятий на курс третього року пра

вославної семинарії в Миннеаполkі, у Злучених Державах. 

Року 1910 працював у Вінніпеrу в англійськім това
ристві під назвою: "Ессошієйтед Чериті", що давала до

помогу бідним. 

25 грудня, 1911 року був рукоположений на священи
ка російським митрополитом Платоном, у церкві св. Трой

ці у Вінніпеrу для церкви св. Якова в Алберті коло Ман
деру. 

Липня 24, 1924 року, був прилучений через Святішо
го Отця Папу Пія ХІ до св. Католицької Церкви. Церемонія 
злуки відбулася в церкві св. Володимира й Ольги у Він
ніпеrу, яку довершив Преосвященний Будка. Десять міся

ців був парохом у Форт Віліям, Онтаріо, потім до остан

нього часу у Вінніпегу, де збудував церкву св. Покрови, 

зорганізував "Рідну школу Шашкевича" та положив пер
ші організаційні підвалини під будову церкви св. Духа 

в Брукленді. В міжчасі написав кілька книжок". 

Ця автобіографія появилась по смерті о. Пантелей

мона в "Українських Вістях" в Едмонтоні (г.11яди ч. 49, 
стор. 5, 1944 р.). 

• • • 
Був він правдивим народовцем, типу українських на-

родовців дев'ятнадцятого століття в Україні. Він залюбки 

ходив від хати до хати й вів розмови про релігійне й на
ціональне життя. Ставши католицьким священиком, бага

то писав статей до католицької преси. Понад усе він визна-
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чився як священик-громадянин, що своє життя тісно зв'я

зав з життям української спільноти на Пойнт Доrлес. 

Був він добрим духом в багатьох починаннях, а його 
щирість й запал до праці заохочували всіх. 

Петро Гаврисишин, сучасник о. П. Божика так харак

теризує його в своїх розповідях: "Мила людина, щирий 
патріот, добрий проповідник, обдарений ініцінтор й фана

тичний визнавець свойого вірую. З того приводу мав він 

багато ворогів". За свою віддану працю в церкві був він 

наділений гідністю каноніка. Знова церковна громада св. 

Андрея на Пойнт Доrлес враз із культурно-освітніми орга

нізаціями в тій же саме дільниці, яким то ревний піонер 

присвячунав довгі роки свого життя, влаштували йому в 

дні 9 серпня 1939 р. шkтьдесятлітній юві.1ей. Парохія.'Іьна 

імпреза обернула-сь у загально-українську подію. Ювілят 

одержа~в численні привітання від духовних й світських 

людей з цілої Канади, а в тому від релігійних та політич

них організацій (гляди "Церковне життя", серпень 1939). 
Це тільки свідчило про велику популярність цієї відданої 

народиш справі людини. Парохував о. Божик до кінця 

свойого життя на Пойнт Доrлес. його праця ті·сно пов'я
зана з працею и Історією цtєt дшьниці через кілька десят

ків років. В нашій дальшій праці нам прийдеться ще ча

сто згадувати цю постать. 

О. Пантелеймон Божик помер нагло в своїй резиден
ції 1944 р., 20 листопада в Вінніпеrу й похований на цвин
тарі Всіх Святих. Дружина о. Пантелеймона Раїса працю

вала в жіночих організаціях. Обоє виховали в патріотич

ному дусі четверо дітей: Ольга (Павлова), Люба (Вал, се

натора дружина), Володимир ( свящ~ник УКЦ.) й Полі

карп. 

Петро Гаврисишин. 

Подібно як о. П. Божик, так теж П. Гаврисишин міцно 

пов'язав своє життя з Пойнт Доrлес і то на довгі роки. 

Був він частиною цієї дільниці, бо прибув сюди в 1900 р., 
22-літнім молодцем, і з малими перервами прожив в цьому 

закутку до часу свойого спілого віку. Прийшов він до Він-
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ніпеrу в тому часі, коли українське суспільне життя цього 
міста стало пускати перші парости національного А релі
гійного росту. Був він свідком, учасником й творцем його 
буйного розвою впродовж 65 років. Він став теж одним із 
плугаторів цієї незаораної скиби у Вінніпеrу, а на Пойнт 

Доrлес зокрема, з 1925 р. З того часу став він ще А актив
ним організатором культурно-освітного, опісля церковно

го, а вкінці суспільно-економічного життя в цій дільниці. 
Немае ані одної української національної установи в цьому 
просторі, щоб він не дав поштовху до її оформлення та 

росту. Не відмовлявся він від щоденної дрібної праці й від
вічальности в цих установах. В деяких із них був гоJювою 
десять й п'ятнадцять років. В загальному, людина дуже 

скромна, а коли його вибирали на голову, чи посила~и в 

делегації, діялось це тільки тому, що громада мала довір'я 

до його громадських чеснот. Не жалів він труду спільнот

ній справі. Служіння громаді було потребою його життя. 

Приймав він великі й малі обов'язки, бо уважав, що кож

на цеголка в громадській будівлі однаково важливі. В сво

їй праці був систематичним і послідовним. 

Шашкевичівська спільнота на Пойнт Доrлес високо 
оцінила заслуги цього невтомного піонера й будівничого. 

"Рідна Школа" ім. М. Шашкевича та "Народна Кооперати
ва" іменували його почесним головою обох згаданих това

риств. Від УВАН одержав він "Почесну Шашкевичівську 
Грамоту" а від міста Вінніпеrу "Community Service Award". 
З нагоди свойого 85-ліття він одержав також "Почесну 
Грамоту" від митрополита Кир Максима та гратуляційний 

лист від Президії КУК. 

П. Гаврисишин родився 18 грудня 1878 р. в селі Зеле
ній над Збручем, Гусятинського повіту. Прибув до Канади 

1900 р., а в 1904 р. одружився з Антоніною rрабань. Вони 
виховали п'ять дочок й трьох синів: Ольга (заміжна Вой

ценко), Анна, Вероніка, Альбіна, Надя, Михайло, Віктор 

і Славко. 

П. Гаврисишин залишив багаті спомини про свое ми

нуле та організаційну працю українців Вінніпеrу від ji пер

ших кристалізаційних початків. Спомини ці, передані · в 
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розповідях, автор цих рядків опрацював окремим видан

ням, а "Бібліотека Піонера" у Вінніпеrу видала їх в 1962-
1963 рр. п. з. "Петро Гаврисишин, піонер і будівничий 
Шашкевичівської дільниці у Вінніпеrу". Є це надзвичай
но цінні матеріяли до історії українського поселення в 
Канаді. 

Иосиф Шербанєвич. 

Великий вклад в культурио-освітне й церковне жит
тя дав піонер йосиф Шербанєвич. Цю постать годиться 
відмітити не тільки як одного з ініціяторів українського 
життя на Пойнт Доrлес. Належав він до тих, що постій
но підсилювали це життя не тільки своєю мозольною пра
цею, але теж постійними дописами до преси. Сам самоук, 
але мав він хист спостерігати та схоплювати сказане в 
письмову форму. його протоколи ,.Рідної Школи" - ue 
неначе літопис цієї установи та літопис Шашкевичівської 
дільниці взагалі. Був він також головою ,.Рідної Школи" 
а рівночасно довгі роки діючим головою церковного ко
мітету парахіі св. Андрея. його дописи до газет про куль
турио-освітну працю в цій дільниці е першоджерельним 
матеріялом до студії українського минулого. Залишив він 
теж історичний нарис "Рідна Школа ім. М. Шашкевича у 
Вінніпеrу, друкований в "Канадійському Альманаху" .,Кли
новий Лист", 1929. Був він теж у видавинчому комітеті 
,,Центрального Просвітно-Економічного Комітету", 1цо ви
пустив був книжку під наголовком "Підсумки нашої пра
ці". Є це дійсно, як замітили видавці в цій книзі, ,.стати
стична книга релігійних, культурно-освітних і запомогових 
організацій міста Вінніпеrу й околиці". Книжка появила
ся накладом "Народнього Господарства" в 1938 р., у Він
ніпеrу й е одним із кращих перводжерел до історії укра
їнського вкладу в розбудову Канади. 

й. Щербаневич родився в Західній Україні в 1 R76 р., 
а прибув до Канади в 1900 р., коли то йому сповнилось 24 
роки. Майже увесь свій вік. понад 50 років праці віддав 
!ІЛЯ своеі спільноти в Канаді, з того около тридцять років 
в Шашкевичівській дільниці. Як тільки прибув до Канади 
оселився на Пойнт Доrлес й мешкав на МекФарлан. Сті
вене, Дізраелі. В супружому житті з Павліною Приймак 
виховали восьмеро дітей: Марія, Євгенія, Неоніла, Роман, 
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Тетяна, Станислав, Франя й Адам. Помер 14 січня 1953 р. 
і похований на цвинтарі св. Марії. 

Шашкевичівська Трійця. 

о. Пантелеймон Божик, Петро Гаврисишин та йосиф 
Щербанєвич були цією трійцею, rцо дали початок до осну· 
вання "Рідної Школи" ім. М. Шашкевича та започаткували 
нову сторінку українського життя на Пойнт Доrлес. Ум з до· 
по мо гою прийшли: Захарій Ничак, Праць Когут, Олекса 
Данилюк, Петро Білоус, йосиф Стебніцький й Михайло 
Сумка. За названими зараз слідували: Григорій Довбуш, 
Даннло Пташник, М. Скиба, М. Сафенюк, Николай Диво· 
нюк, П. Бойко, Д. Бабинець, О. Савка, Іван і Параскевін 
Кузенко, В. Кінах, І. Підбурачинський, В. Бортняк, М. Ро
манів, Гр. Дзюбак. Пізніше влучилися десятки й сотки дру
гих. За їх почином та гідною піддержкою таких, як вони 
самі, Пойнт Доrлес став прибирати під оглядом суспільно
органі~аційним нове обличчя. Черти української організо
ваности та культури все більш й більш стали лозначува
тись на цій дільниці. Натхненниками цієї течії та епохи 
була саме ця трійця, що проводила свою працю під пра
пором ідей пробудителя Західно-Української Землі Мар
кіяна Шашкевича. Мала ця трійця багато дечого спільного 
в собі. Всі три сини Галичини й Буковини. Прибули до Ка
нади, коли розміняли свою молодечу двадцятку. Всі три 
приїхали до Вінніпеrу в 1900 р. Першим їхнім осідком у 
Вінніпеrу був Пойнт Доrлес. Культ Маркіяна Шашкевича 
злучив їх у велику трійцю в праці на Пойнт Лоr."ІJес. а 
звідси заслvжено можна іх назвати .. Шашкевичівською 
Тпійцею Пойнт Доrлес". Основуючи .. Рідну Школу" ім. М. 
Шашкевича, вони поставили угольний камінь під нову епо
ху в цьому закутку, а їй ім'я Шашкевичівська Доба. 

За почином .. Рідної Школи" ім. М. Шашкевича виріс 
цілий ряд організацій, як культурно-освітних, економічних, 
комnятантських й других. В кільканадцять років пізніше 
офоnмилася парохія св. Анлоея, шо вілігозла визнячJ.tу 
РОЛЮ R ЛЯ.7J'hТПОМV diODMVBЯHHi ЛVХОВОГО оn.ЛИЧЧЯ цієі СП;.7JЬ
НОТИ. llя Шашкевичівська Трійця знаходила спільну мову 
на кожномv вілтинку цього життя. витвопювяла Anro та 
оформлювала через ·довгі роки. Вона залишила тривале 
п'ятно їхнього ,.я" на історіі. рості й на будучому цього 
найстаршого закутку міста Вінніпеrу. 
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Історичне тло виступу Шашкевичівської Трійці 

При кінці першої половини першого десятиліття на
шого століття примат українського церковного, громад
ського й політичного життя цілком зосереджується дов
круги нового українського центру при вулиці МекГреrор 
й Селкірк, якому дали початок дві українські католицькі 
церкви а саме т. зв. Мала й Велика церкви (Церква св. Во
лодимира й Ольги й Церква св. Миколая). Створення но
вого осередку параліжує розпочате життя на Пойнт Лоr
лес. Через кільканадцять років немає тут жодних органі
зовяних форм nелігійного, культурно-освітного та полі· 
тичного nocтv. ШnАно в 1918 р. пои 110 Дізреалі ооганізу
етУ...ся Няоодна Пnянослявна Іlеоква св. Михаїла, що 
об'е".чvвала тоді пеnедvсім буковинців. 

Тимчасом vкоаінський елемент став майже заливатп 
Пойнт Поrлес. В канад. альманаху "Клиновий Листок", 
йосиф Щербанєвич в своему спомині так писав про Пойнт 
Лоrлес: "Тут де ми жиємо, де є вулиця Барбер, Юклид, 
Галет, Дізраелі та Гров, а навіть трохи дальше, як вулиця 
Гиrинс й Селкірк, від головної вулиці, що називається по 
англійськи Мейн Стріт до Червоної ріки, жиє багато на
ших людей з Галичини й Буковини, здається мені, що 
буде може около п'ятьсот родин, або троха менше, або 
може й більше. Тай не один рік вони тут живуть та й не 
два, а багато років ... " Дальше в своєму спомині Щерба· 
нєвич пише: "Ця околиця була так гей заспала, що ма· 

ло що українського діялося". 
Серед таких то обставин стала назрівати серед укра .. 

інських піонерів ідея, що українській громаді на Пойнт 
До1·лес треба зорганізуватися й вести себе гідніше. 

Найбільш турбувала наших піонерів думка про будуче 
їхніх дітей. Зокрема відчувалася велика потреба вчити ді .. 
тей українського письма та виховувати їх в культурі їхніх 
батьків та дідів, бо наглядно запримічувалось, що укра
їнська дітвора й молодь розгублювалася серед міських 
заулків й з тим затиралось знам'я національного похо
дження. 

Саме журба наших піонерів за долю своїх дітей спо .. 
нукала їх, щоб від ідеї й слова перейти до діла. Потреба 
на Пойнт Доrлес Рідної Школи в повному значенні цього 
слова звела їх до спільних нарад. 

Так почалася творити й писати історія Шашкевичів
ської Дільниці у Вінніпеrу. 

94 



ІСТОРІЯ ШАШКЕВИЧІВСЬКОІ ДІЛЬНИЦІ 

Дві ініціятиві в одному ділі. 

Коли я й мій недалекий сусід йосиф Щербанєвич роз

важували потребу української рідної школи на Пойнт До

rлес, розповідає П. Гаврисишин, о. Божик звернувся до 

й. Щербанєвича, що був близьким його сусідом в тій са

мій справі. Було це шостого вересня 1925 р. Того дня ви
рішено скликати нараду на день 10 вересня 1925 р., щоб 

справу обговорити. 

Під днем 10 вересня 1925 р. в книзі протоколів "Рідної 
Школи" записано такий протокол цієї наради 1 ). "Перший 

мітінr в присутности отсих горожан, котрі прийшли в спра

ві заложення Рідної Школи до й. Щербанєвича до хати, 

а то імена їх: отець П. Божик, Петро Гаврисишин, Захарій 

Ничак, Праць Когут і йосиф Щербанєвич. о. Божик підніс 

справу, чи не добре би заложити в сім окрузі школу, аби 

наші діти знали, що они єсть укр. (-а їнські - М. М.) діти. 

Петро Гаврисишин сказав: Отче Божик, я вже давно ду

маю про тоє, але сумніваюся, ци зможна ту буде отрима

ти Рідну Школу, бо школа побирає кошта. о. Божик ска

зав, спробувати можна. Будинок під шко.пу ту можна ви

наняти досить тано в Сиріяна і учителька ся здибле за 

малу платню. Тогди порішено скликати більше людей, бо 

нас 5 не заложит школи так. Порішено, що принаймні 10 
до 15 горожан аби було, то вже можна починати закла
дати школу. Тогди Петро Гаврисишин піднявся склика

ти більше число і малися зійти знов до й. Щербанєвіча 

хати, 91 Дізраелі". 

t) Протокол подаемо без змін й граматичного виправлення, з ви
нятком інтерпункціl. 
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Оснування "РІдної Школи" на Пойнт Доrлес. 

В дні 17 вересня 1925 р. відбулася друга нарада в при
явності вже дев'яти осіб: о. П. Божик, П. Гаврисишин, й. 

Щербанєвич, З. Ничак, О. Данилюк, П. Когут, П. Білоус, й. 
Стебніцький й М. Сумка. 

На нараді схвалено оснувати товариство, що мало ма

ти назву "Українська Греко-К·атолицька РІдна Школа Ім. 

Маркіяна Шашкевича". Ухвала пройшла одноголосно (в 
протоколі пишеться "всі як один дуже радо пристали"). 
На нараді розплянували всю працю. Членське виносило 
одного доляра на рік від члена. Також батьки, що мали 

посилати до школи дітей мали платити по п'ятдесят 

центів від дитини. На вдержання школи вирішено влашто

вувати концерти зі шкільною дітворою, справляти членські 
забави, базарі й пикніки. Вирішено, щоб вже першого 

жовтня того самого року розпочати навчання. На нараді 

вибрано слідуючий заряд: о. П. Божик, голова, П. Гаври

сишин, заступник голови, й. Щербанєвич, секретар, й. 

Стебніцький, касир. Контрольна комісія складалася з двох 

членів: Пр. Когут й О. Данилюк. 

На третій нараді, що відбулася знова в й. Щербанє
вича хаті було вже десять членів. Управа звітувала, що був 

вже вирентований будинок "в Сиріяна", Садерлянд ч. 109. 
(Зараз крамниця Третяка). Закуплено двадцять чотири 
лавки. В протоколі писалося тоді, що "тільки нам одна 

перешкода, що на початок не маємо гроша". Знайшлися 

між приявними такі, що допомогли справу розвязати, 

П. Білоус й й. Стебніцький пожичили по десять долярів. 

За це "члени оплескали їх гучно й обіцяли звернути в 
найближчій будучності". 

На черговій нараді в дні 26. 9. звітовано, що була 
згаджена учителька. Панна Євгенія Угринівна розпочала 

науку згідно з ухвалою, цебто першого жовтня 1925 року. 
До школи вписалося 36 дітей. В дні 11 жовтня були осно
вуючі збори на підставі схваленого статуту, що його опра

цював о. П. Божик. Членство зросло до шістнадцяти. Заряд 
вибрано одноголосно в такому складі: о. П. Божик, голова, 
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П. Гаврисишин, заступник, й. Щербанєвич, писар, Г. Дов
буш, касі єр. Контрольна комісія: й. Стебніцький, П. Ко

гут й О. Данилюк. ·Схвалено також, що "ресіти мається 
давати за кожний цент" (стор. 4. протоколу Р. Ш.). Ново
обраний заряд взявся до праці з посвятою й завзяттям. 

Це оцінила громада, бо вже 16 листопада на нарадах то
вариства було тридцять осіб, що застановлялися над пе
реведенням базару, що опісля, як виказують протоколи 

поставив фінансово товариство на ноги, бо приніс 316 до
лярів й 39 центів чистого зиску. Отже вже було з чого за
платити учительЦі ЗО долярів на місяць, як також приго
туватися до зими. Всі ці зусилля йшли на те, щоб вдер

жати Рідну Школу й дати дітям навчання рідної мови й 
культури. Про ці старання пише перший секретар Рідної 

Школи в "Кленовому листку" так: " ... Хочемо, щоб вони 
по нашому знали читати й писати і Бога хвалити, тай щоб 
знали нашу славну історію". (Ст. 74). 

Основоположники Рідної Школи призадумалися ще 
над одною важливою справою. На нараді в дні 19 листопа
да 1925 р., П. Гаврисишин вносить, "чи не булаби добре в 
цій окрузі заложити читальню й в той спосіб придбати 
більше членів". Ініціяти ву одо б рено, а читальню охрещено 

знова іменем М. Шашкевича. В той спосіб постала чи
тальня для старших. На все треба було фондів. На це вико

ристовувано кожну нагоду. Свята Різдва Христового ді

твора й члени використовували на коляду для Рідної Шко
ли. Після коляди прийшли концерти дітей, забави для 

старших й т. д. 

У відданій працІ зростає завзяття. 

Квартальні Збори відбувалися вже в приявності сорок 
членів в дні 14 лютого 1926 р. й тут годиться знова зациту
вати дещо з протоколу. "0. Божик дав звіт яко голова 
~,Рідної Школи". Хотяй сам не міг багато працювати з ін
ших важних обовязків яко священик, але за те його за
ступник П. Гаврисишин й решта заряду працювали майже 

понад сили". О. Божик сказав, що "ще не видів щирих 
працівників як "Рідна Школа" має й бажав, щоб і на далі 
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так щиро працювали. Потім сказав, щоби члени і прихиль

ники "Рідної Школи" помагали як могли, щоби нашу моло
діж затримати коло них й щоб не ходили до чужих, воро

жих нам інституцій". 

В відданій праці зростає завзяття. Це вже бачиться на 

піврічних зборах товариства 23 травня, де крім звітів під
несено справу власного будинку. Після дискусії вирішено 

уповноважити П. Гаврисишина, щоб розглянувся за вла

сним будинком для "Рідної Школи". 

Коли опісля виявилось, що міський будівельний ін

спектор не дасть дозволу примістити школу в старому бу

динкові, рішено шукати за відповідною площею під буди

нок. Тимчасом о. П. Божик, перенявши парохію св. Покро

ви на Бойд, мусів випровадитися з Пойнт Доrлес й в дні 14 
серпня 1926 р. вніс резиrнацію з головетва "Рідної Школи", 
а П. Гаврисишин переняв обов'язки голови як його за

ступник. 

На чолі з П. Гаврисишиним сім піонерських років. 

Річні збори товариства відбувалися в дні 10. 10. 1926 р. 
в приявності сорок п'ять членів. В приходах було записано 

1,934.03, в розходах 1,397.04, а в банку конто виносило 

536.99. Члени виявили велике довіря до праці першого за
ряду й вибрали його в слідуючому складі: П. Гаврисишин, 

голова, Д. Бабинець, заступник, й. Щербанєвич, секретар 

фінансовий, М. Скиба, секретар рекордовий, Гр. Довбуш, 

касі єр. Контрольна комісія: Д. Пташник, й. Стебніцький, 
П. Білоус, а господар П. Когут. Такий склад заряду з ма

лими винятками під головуванням П. Гаврисишина працю

вав повних сім років. В своїй праці всі свої зусилля поста
вив голова й управа на це, щоб мати власний будинок. На 
надзвичайних зборах в цій справі 16 квітня 1927 р. П. Гав
рисишин говорив: "Нам конечно в сім дистрикті мати шко

лу для дітей, читальню для старших. Також для нашої мо

лодіжи треба мати хор, драматичний кружок". (Ст. 20 про
токолу). Сумка звернув увагу, що при перебудові статуту, 

що його тоді обговорювано, треба вставити точку, що 

Рідна Школа е товариством для всіх, як католиків так пра-
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вославних. Цю пропозицію переведено в життя. На цих 

самих зборах схвалено закупити під будинок площу, що 

була якраз через бічну дорогу, а котру голова "так як зго
див". Хоча в зборах участувало тільки двадцять шість чле
нів, то збори винесли дуже важливі рішення. На під
ставі цих ухвал голова проголосив на квартальних зборах 
в дні І927 р., що площу набуто за І ,500 долярів. Такою 
вісткою всі були збудовані. Тимчасом переведено чартер 

товариства й площу заінтабульовано на Товариство "Рід
ної Школи" ім. Маркіяна Шашкевича. 

Будова власного дому. 

Довго дебатувалося після цього, як і коли забиратися 
за будову "Рідної Школи". Врешті ІЗ травня І928 р. на 
Надзвичайних Зборах рішено будувати свій власний буди
нок. Плян будинку виробив П. С. Ковбель. Як тільки плян 

був затверджений міським інженером, на квартальних збо
рах І7 червня І928 р. вибрано Будівельний Комітет. До 

цього Комітету були вибрані: 

П. Гаврисишин, й. Щербанєвич, М. Сафенюк, Н. Ди

вонюк, Д. Пташник, В. Кінах, М. Винник, Г. Довбуш, І. Під
бурачинський, Д. Бабинець, П. Бойко, М. Сумка, В. Борт-

няк, З. Ничак, П. Когут, В. Андрусишин, Є. Сопка. М. Са
фенюк був предсідинком цього Комітету, Н. Дивонюк за

ступником. Була контрольна комісія (Довбуш, Підбура

чинський, Бабинець й Бойко) й надконтрольна комісія 

(Гаврисишин і ІЦербанєвич). 

Найближчим завданням Комітету було дістати як

найкращу оферту на будову. Обов'язки ці припали знова 

передовим членам. В дні І8 вересня І928 році контрактор 

А. Флечер був згодЖений. Кошта будинку виносили ІО.93б 
долярів. Оферти других виносили понад двадцять тисяч 

долярів. Будинок мав бути викінчений за два місяці. Кон

тракт угоди перевів адвокат В. Балешта. Биказалася по

треба мати більше людей до праці. Тому в дні 23 вересня 
І928 року відбулася нарада й Будівельний Комітет переор

ганізувався й був поширений, зокрема участю жінок. Ко·
мітет цей складався: 
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М. Сафенюк, голова, П. Гаврисишин, заступник, Д. 

Пташник, секретар фінансовий, й. Щербанєвич, секретар 

рекордовий, М. Винник, скарбник. Контрольна Комісія: В. 
Кінах, П. Бойко, М. Піхлик, М. Романів, В. Блащук. Дирек
тори: М. Сумка, З. Ничак, П. Когут. Представники жіноц

тва: П. Кузенко, П. Сумка, К. Кінах, М. Бойко. й. Стебніць
кий дав чека на сто долярів і в той спосіб започаткував 

збіркаву кампанію. На тих зборах всіх добродійних датків 

зібрано в сумі 795 долярів. 

Як тільки зроблено договір, поллили жертви й декля

рації членів. Звичайно ті, що працюють, не жалують також 

дати гроша на народню справу. 

В протоколах Рідної Школи записані такі деклярації. 
Іван Кузенко 75 долярі в. По 50 долярів зложили: П. Гав
рисишин, М. Сумка, М. Сафенюк, Д. Пташник, З. Ничак, 
М. Винник, П. Бойко, В. Бортняк, Г. Романюк; по 25 доля
рів: й. Щербанєвич, В. Кінах, В. Блащук, П. Когут, М. Ро· 
манів, І. Підбурачинський, о. П. Божик, Ст. Драбик, Б. Са
фран, І. Богус, Л. Березяк, Н. Дивонюк, А. Тимчук. По 10 
долярів зложили: Н. Остапович, r. Жонес, П. Патало, r. 
Марян. Сімнадцять членів з управи "Рідної Школи" й Бу
дівельного Комітету пішли за добровільними пожертвами 

по цілому місті. Мимо всіх зусиль товариства каса й жер
тви не покривали затягненого зобов'язання. Треба було 
дозичити сім й пів тисячі долярів. Щоб таку позичку ді
стати у Вестерн Трост Компанії, треба було ручителів, що 
своїм майном ручилиб, що позичка буде повернена. Під
йом в праці й віра в громаду були великі й тому й тут ви

явили всі майже однодушну поставу. Поруку підпис.али: 

о. П. Божик, П. Гаврисишин, й. Щербанєвич, М. Винник, 

П. Бойко, В. Кінах, Д. Пташник, І. Підбурачинський, М. Са

фенюк, Н. Дивонюк, І. Кузенко, П. Легкун, В. Мочарський, 
й. Стебніцький, М. Сумка, Т. Скінтей, М. Скиба, С. Драбик, 
І. Плескан, М. Подоляк, Д. Бабинець. 

Правда були такі, що хотіли заховатися в тінь, як рі
шалася важлива справа, але зі сорому скоро звідтам ви

ходили й забиралися до праці за спільне діло. 
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Посвячення угопьноrо каменя. 

Будова поступала досить добре, бо вже на 21 жовтня 
відбуло·ся посвячення угольного каменя. Посвячення від
булося при великому здвизі народу з участю посадпика мі
стаД. МекЛейна й представників українських установ й па
рохій. Посвячення довершив Генеральний Вікарій о. П. 
Олексів в асисті о. П. Божика, д-ра о. А. Радкевича й о. П. 
Сулятицькото. На це свято зійшлося понад дві тисячі лю

дей. При посвяченні співав хор Інституту "Просвіти" під 
дириrентурою В. Балешти. "Всі вітали наш почин й нашу 

працю, переказує П. Гаврисишин. Всі раділи, але найбільш 

в серцях раділи ми, що будували її, що турбувалися кож

ною найменшою дрібничкою, що вклали всю нашу душу 

в цю справу". "о. П. Божик заложив своїми руками уголь

ний камінь та вложив у нього історію заложення школи, 

списану на аркушеві паперу, 'на пам'ятку, щоб колись наші 
діти по нас, як на цім місці будуть ставити нову школу, 

виймуть з каменя то письмо й читати будуть, як залажу

валося ту школу. Бо так повинно бути. Школа находиться 

межи вулицями Дізраелі й Барбер, чолом до вулиці Юклид 

і має число 49. З цегли збудована, а обіймає довготи 80 
стіп, а ширини 40 стіп. (Гляди збірник "Кленовий лист", 
ст. 75- 76). 

Для історії годилобея віднотувати хоч найбільш за

мітніші місця із промов бесідників, що давали оцінку пра
ці українським піонерам на Пойнт Доrлес. 

В "Канадійському Фармері" від 7 листопада 1928 р. 
заховався опис посвячення, з чого цитуємо: 

Веч. о. П. Олексів сказав коротку, але цінну промову, 
яка лишиться пам'яткою на довгі часи для всіх, що були 

присутні на святі. Він сказав: "Ми нині маємо доказ доброї 
пожертви наших людей. Як прибрані горожани цього краю, 

ми повинні показувати нашим співгорожанам все, що нам 

дороге. Через цю будову ми кладемо одну цеголку більше 

під будову нашої неньки України. Вірю, що в короткому 
часі скінчимо цю будову на славу Бога й славу неньки 

України". Крім л осадника міста в англійській мові промов-
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ляв Теодор Стефаник. Він сказав, що "Ця школа виховає 

добрих горожан і патріотів Канади". З привітаннями ви
ступили: С. Озеро від Українського Народного Дому, В. 
Балешта від Інституту "Просвіти", М. Гаврилюк від Запо
могового Братства св. Миколая, Д. Гунькевич від Взаїмно і 
Помочі, відділ перший, Н. Пробіжний від Читальні Просві

ти, др. о. А. Редкевич від Парохії св. Покрови, Д. Попович 

від Т-ва ім. І. Франка з Транскони, П. Вітрованюк від Т-ва 

"Кобзар". 

Останнім промовляв учитель Рідних Шкіл у Вінні
пеrу, М. Кумка, що дав заокруглення ціласти свята. 

Про значення Рідної Школи він висловився такими думка· 

ми: "Кожний нарід цінить і дбає про свою рідну школу 
в рідному краю, а ще більше цінить і дбає про неї на чу

жині. Українці мусять також подбати про свою українську 
школу в Канаді, коли хочуть бути народом, а не наймита

ми других народів. Школи це найвищий чинник кожного. 

народу. Це душа народу, без якої тіло є мертве. Відберіть. 
у якогось народу його школу, не дайте йому змоги вчити

ся в його рідній мові, а той нарід за короткий час переста

не існувати як нарід а стане рабом других народів . . . Коли 
украї.нці в Канаді хочуть вдержатися на поверхні життя і 

не потонути в чужім морі, мусять подбати про те, щоб їх 

діти вчилися не лише по англійськи, але також і по укра

їнськи" ... 

Свою програмову промову М. Кумка кінчив ТаJ<им зна

менним ствердженням: "На виді українського життя в Ка
наді в місті Вінніпеrу, при вул. Юклид засіяв перший про

мінчик" ... 
1 дійсно був це надійний промінчик, що в історії цієї 

дільниці розгорівся у велике організаційне багаття. 

У власному приміщенні. 

В дні 13 січня 1929 р. саме на український Новий Рік 
відбулося офіційне отворення "Рідної Школи" при спів
участи священиків, представників, парахіян й організацій 

міста Вінніпеrу та всего членстав "Рідної Школи". Відбула-
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ся nриняття вже у власній залі а хор Інституту "Просвіти" 
знова дав концертону nрограму. 

Так то українці Пойнт Доrлесу при ·nомочі своїх nере
дових громадян, чільних піонерів станули госnодарем 

культурно - освітньої установи, що, як никазалося nіз
ніше, відіграла в житті цієї дільниці важливу й корисну ра

лю. Все це осягнено в наслідок великої nосвяти, праці 
й гроша тих nерших nіонерів, що бачили перед собою 
велику ціль - бути собою й такимиж виховати грядуче 

молоде nокоління. 

Як дорожили наші ліонери цією установою вже в nо

чатках може лослужити цей факт, що коли в 1927 році 
Читальня "Просвіти" з Бруклиндс звернулася до "Рідної 
Школи" о поміч на будову й цю справу реферував голова 

на засіданні 19 червня, тоді секретар Щербанєвич nоставив 
внесок, "щоб члени зложили, хто що може й, їм помогли, 
а з каси товариства не брати" (ст. 24 протоколу). Це була 
однодушна ухвала. Зараз таки на засіданні члени управи 

зложили 12 долярів на доnомогу лосестрі з Бруклиндс. Годі 
схопити в обмеженій розміром нашій праці це ідейне го

ріння кілька десятків наших піонерів, що часто при су

спільній праці посвячували добро своєї родини, власних 

підприємств, а вже не говорити про особисті потреби. 

П. Гаврисишин в своїх розповідях сказав, "довгі роки я 
не мав одного вільного дня Різдвяних Свят з моєю роди

ною, бо кожних свят ми ходили колядувати, щоб чимскор

ше сплатити наші задавження на будову". 

Пишучи ці рядки, хотілобея сказати про працю кож

ного піонера, кожного члена, про nрацю аматорського 

гуртка, його режисерів й десяток й сотень аматорів, про 

хористів, колядників, всіх тих, що трудилися культурно

освітніми, фінансовими nроблемами, дальше веденням бі

бліотеки товариства, його rардеробою, контрольними 

сnравами тощо. Зогляду на брак місця ми змушені обме
житись тільки до nерших nіонерських років цієї установи 
та історичного реєстру чолових позицій тих, що за цю 

установу та її nрацю роками відвічали. 

103 



ДЕЩО 3 ЛІТОПИСУ ПЕРШОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
"РЩНОІ ШКОЛИ" 

1925. 

6. 9. Нарада Іюяціяторів у справі "Рідної Школи": 

о. П. Божик й й. Щербанєвич. 

10. 9. Перша ширша нарада (гляди протокол цитова
ний на стор. 95). 

13. 9. Друга нарада. Учасники: о. П. Божик, й. Щер
банєвич, Петро Гаврисишин, Захарій Ничак, Олекса Дани
люк, Праць Когут, Петро Білоус, йосиф Стебніцький, Ми

хайло Сумка. Перший заряд очолив о. П. Божик. 

У х в а л и : Один доляр вкладки від родини на рік. За 
дітей платити по 50 центів на місяць за навчання. о. Божик, 
й. Щербанєвич й П. Когут мають розглянутися за місцем, 

де має відбуватися навчання дітей та подбати про лавки. 

20. 9. Як попередні наради, так і ця нарада відбува
лася в й. Щербанєвича хаті, 91 Дізраелі. Інформовано, що 
будинок нанято в Сиріяна за 15 долярів на місяць. о. БожиІ< 
закупив 20 лавок за 24 доляри на Елверстовн. Брак грошей 
рятують позичками. Петро Білоус і й. Стебніцький пожи

чили по 10-тці. 

26. 9. Згоджено учительку Євгенію Угринівну, по 50 
центів від дитини на місяць. Всі члени управи працюють 

над впорядкуванням шкільної залі, бо наука має початися 

1-го жовтня 1925 р. 
11. 10. Ширша нарада в домівці школи, що приміщу

валася в "Сиріяна", Садерлянд ч. 109, на нараді 16 осіб. 
Касієром вибрано Гринька Довбуша, бо й. Стебніцький 
зрезигнував з огляду на свою працю в бизнесі. До кон

трольної комісії ввійшли: й. Стебніцький, П. Когут й О. 
Данилюк. 
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16. 11. Ширша нарада в присутності ЗО осіб. Нарадою 
вперше проводив п~ Гаврисишин. На посилення фінансів 
схвалено влаштувати "базар" (розігравку- М. Г. М.). Ви
несено ухвалу, щоб учительці платити 32 доляри на місяць, 
а хлопцеві що робить парядки по 3 доляри на місяць. 

19. 11. Запрошено жінок, щоб допомогли в базарі 
й ухвалено зробити 300 базаравих квитків. Вирішено зало
жити читальню. Назва читальні має звучати "Читальня ім. 

М. Шашкевича". 

26. 11. Нарада в справі базару. Ухвалено зробити ще 
200 базаравих квитків. Жінки звітують, що збірка фантів 
проходить успішно. 

23. 12. Заряд звітував про базар, що відбувся 17-19 
грудня. В приходах записано: 370.04, розходи- 53.65. Чи
стий дохід 316.39. В протоколі занотовано: "1 тоді пішли 
гучні оплески, бо школа вже збагатіла". Віддано довги в 
сумі 20 дол., а решта передано до каси "Provincial Bank". 

1926. 

3. 1. Нарада в приявності 26 членів. Обговорено спра
ву коляди та підготовки до першого діточого концерту. 

3. 2. Схвалено влаштувати першу забаву та скликати 
квартальні збори 14 лютого. 

14. 2. Квартальні збори пройшли в піднесеному на

строї. Все було оплачено, а в касі було сальдо з 259.68. 
Схвалено теж піти назустріч парохії на Бойд й влаштувати 

для них базар, бо парохія саме розбудовувалася. До цього 

базару були вибрані: П. Гаврисишин, й. Щербанєвич, Гр. 

Довбуш, Д. Пташник, М. Скиба, М. Сафенюк, М. Сумка, П. 

Когут, Н. Дивонюк, П. Бойко, В. Андрусишин. 

2. 4. Вперше обговорювано справу власної домівки. 
23. 5. Піврічні збори в приявності 26 членів. Фінанси 

стояли добре, бо в приходах було 1,241.63 дол., а в розхо
дах 748.78 дол. Знова мова про власний будинок. Вибрали 
П. Гаврисишина, щоб підготував купно власного дому, а й. 
Щербанєвич іН. Дивонюк мали знайти площу під перший 

пикник. 
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26. 4. Заряд схвалив вести школу в часі шкільних фе
рій, п'ять днів в тиждень, дополудня й пополудні. Оплата 
учительці 65 дол. на місяць. Обговорювано справу власної 
домівки й члени заряду задеклярували на цьому засіданні 

700 долярів. 
29. 4. Вирішено закупити лоти, а не купувати старого 

будинку. 

14. 8. о. П. Божик резигнує з головства, бо випрова
дився до парохії на Бойд. П. Гаврисишин обраний головою. 

10. 10. Перші річні збори в приявності 45 членів. Пред
сідник о. П. Божик. Збори висловили зарядові велике при
знання за працю. Ведення школи коштувало 1,397.04 дал., 
а в касі осталося 536.99. Нововибрана управа складалась: 
П. Гаврисишин - голова, Д. Бабинець - заступник, й. 
Щербанєвич- фінансовий секретар, М. Скиба- рекор
довий секреатр, касієр - Гр. Довбуш, П. Когут - госпо

дар. Контрольна комісія: Д. Пташник, й. Стебніцький, П. 
Білоус. 

1927. 

13. 2. Квартальні збори. Добрі успіхи в праці заохо
чували до будови власної домівки. В касі вже було понад 

тисячу п'ятьсот долярів готівки. 

9. З. Заряд одобрив справу концерту дітей на Елмву д 

та приняв пропозицію Читальні "Просвіти" дати концерт 

в користь "Рідної Школи" в "Залі Міню ка". 

16.4. Надзвичайні збори. Обговорювано справу будо
ви дому. Також з'ясовано справу купівлі лотів, на яких по
будовано теперішний будинок. 

19. 6. Квартальні збори. Подано до відома, що купле
но лоти під будову дому за 1,500 долярів. 50 родин поси
лають своїх дітей до школи й є в школі 70 дітей. 

12. 9. Розпочали підготовку до другої річниці та ба
зару. 

1. 10. Річниця відбулася з участю численних делегатів 
і гостей. Промовляв адв. Я. Арсенич з Народнього Дому 

про значення рідної школи в народі. Були делегати від За-
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помогового Братства св. Миколая, Читальні "Просвіти", 
Інституту "Просвіти", Т-ва Читальні "Просвіти" на Елмвуд. 
Були ще інші делегати, але "промови перервано", щоб дру
га частина гостей могла засісти до столу. Всі запевняли 

"Рідній Школі" піддержкуна случай будови власного дому. 

3. 10. Схвалено запренумерувати часописі до читальні 
й кожної неділі влаштовувати відповідні доповіді. 

9. 10. Річні загальні збори. Звітували, що лоти запла
чені під будову дому й ще в банку було 747.65 дол. Голо
вою вибрано одноголосно П. Гаврисишина. його заступ
ник Д. Бабинець, й. Щербанєвич, секретар фінансовий, В. 
Кінах - секретар рекордовий, Д. Пташник - касієр, М. 
Сафенюк -·бібліотекар, контрольна комісія: М. Винник, 
Гр. Довбуш, І. Підбурачинський. 

1928. 

12. 2. Квартальні збори виказали дальший ріст Т-ва. 
Обмірковувано справу будови дому. Постановлено дати 
допомогу членові Т-ва, П. Білоусові, що лежав довший час 

в лічниці. 

12. 3. На засіданні поінформовано, що діти дають кон
церт в "Залі Міню ка". 

13. 5. Надзвичайні збори, скликані в справі нової бу
дови. Вирішено взяти морrедж й слідуючі зголосилися на 

ручятелів: Петро Гаврисишин, Николай Дивонюк, Михайло 

Винник, Михайло Сафенюк, Павло Бойко, Даннло Пташ

ник, Михайло Сумка, Гринько Довбуш, Василь Демянчук. 

27. 5. Заряд вибрав шістьох членів, що мали вироби
ти п .. 1ян. Сюди належали: П. Гаврисишин, М. Сафенюк, Г. 
Довбуш, й. Щербанєвич, М. Сумка й М. РQманів. 

17. 6. На квартальних зборах вибрано слідуючих чле
нів до Будівельного комітету: Михайло Сафенюк, голова, 

Н. Дивонюк, заступник голови, Д. Пташник - фінансовий 

секретар, В. Кінах - рекордовий секретар, М. Винник -
касієр. Контрольна комісія: Г. Довбуш, І. Підбурачинський, 

Д. Бабинець, П. Бойко, М. Сумка, В. Бортняк, З. Ничак, П. 
Когут, В. Андрусишин, Е. Сопко, як надконтрольори цього 

комітету: П. Гаврисишин і й. Щербанєвич. 
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9. 7. На засіданні заряду зголосили пожичити на бу
дову: Г. Довбуш 1,000 дол., М. Винник 500 дол., М. Сафе
нюк 500 дол., П. Когут 100 дол., П. Бойко 100 дол., знова 
П. Гаврисишин, Н. Дивонюк, Д. Пташник, П. Бойко зголо
сили дати поруку на позички в сумі по 500 дол. 

17. 9. Принято оферту А. Флечера збудувати Т-ву бу
динок розміром 40 на 80 фітівза квоту 10.935 дол. Поло
вина готівки буде виплачена підчас будови, а друга части

на після викінчення будови. 

18. 9. Підписано угоду з контрактором А. Флечером. 
Останній згодився віддати ключі до будинку за два місяці. 

23. 9. Надзвичайні збори перевибрали Будівельний 

Комітет й доповнили жінками, членкипями "Рідної Школи". 

21. 10. Заложення угольного каменя при великому 

здвизі народу та представників міста й організацій. Релі

гійну церемонію перевів о. П. Олексів, генеральний вікарій 
в асисті отців: д-р А. Радкевич, П. Божик й П. Сулятицький. 

1929. 

13. 1. Торжественне відкриття новозбудованого дому. 

15. 1. Перше засідання заряду у власному домі. В за
сіданні взяли участь 40 членів. Того вечора вписалося 20 
нових членів, а 15 нових дітей вписали до школи. Жінки
членкиві зголосили зарядові товариства, що вони органі

зують на окремому статуті Жіноче Товариство при "Рідній 
Школі". 

30. 1. На місце учительки Е. Угривівної прийшов Да
вид Ворончак, що вчив дітей українського три вечорі на 

тиждень, а два вечорі музики. 

4. 2. Схвалено затягнути морrеджеву позичку в сумі 
7.500 дол. 

10. 2. На річних зборах вписалося 23 членів. Т-вu на
числювало разом 63 членів. Будинок коштував 12.000 дол., 
морrедж на будинкові 7.500 дол. Зібрано з пожертв на бу
динок 2,329.94 дол. Тому, що рахунки будівельні не були 
викінчені, збори відложено до 3-го березня. В тому дні був 
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вибраний заряд, що його очолив П. Гаврисишин. Члени: М. 
Сафенюк, й. Щербанєвич, В. Кінах, В. Бортняк, Г. Дзюбак. 
Контрольна комісія: І. Підбурачинський, М. Романів, П. 
Бойко. 

4. З. На засіданні обговорено потребу 1 ОО крісел біль
ше, бо триста не вистарчають. Багацько людей приходить 

на вистави і концерти. 
5. З. Учитель резигнує, бо не може сам вчити 1ЗО ді

тей українськоі мови й 26 учнів музики. Жадає ще одного 
учителя до помочі. 

2.5 З. "Р. Ш." висилає двох делегатів до комітету укра
їнських політичних в'язнів. Переводить збірку на сироти
пець в Мондері. 

2.9 З. Учителька Бачинська перебирає школу. 

10. 6. Заряд "Р. Ш." виніс ухвалу, щоб звернутися до 
всіх рідних шкіл у місті, щоб діти мали спільне закінчення 
шкільного року. 

26. 6. Підготовка на привітання украінського еписко
па в місті. 

2З. 9. Підписано договір праці з дир. З. Морозом в 
справі ведення хору й музики та школи. 

1З. 10. Річні збори ствердили, що був тяжкий, але 
успішний рік. Вибрано той сам заряд, що в минулому році. 

22. 10. Признання учительці М. Корецькій за науку в 
недільній школі. 

1930. 

16. 2. На Квартальних зборах винесено ухвалу, щоб 

оснувати Запомогове Товариство. Вибрано слідуючий Ко
мітет: Д. Бабинець, Д. Пташник, М. Сафенюк, І. Підбура

чинський, Г. Довбуш, М. Сумка, П. Бойко. 

12. 6. Вирішено, щоб розмалювати залю. Маляр Ко
стур погодився розмалювати за 428 дол. 

12. 10. На загальних зборах віддають шану першому 
помершому членові Т-ва М. Сафенюкові. Інвентар Т-ва оці

нюється на 2,З57.80. 
Вибрано слідуючий заряд: П. Гаврисишин, Г. Довбуш, 

В. Кінах, О. Савка, П. Бойко, М. Романів, Е. Сохацький, l 
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Дроздовський, Д. Бабинець, М. Паньків, М. Скиба, М. Па
наrапка, П. Когут, М. Винник, І. Басюк, Г. Дзюбак, І. Яре
мій, З. Ничак, І. Підбурачинський, П. Коробайло. 

1931. 

4. 1. Віднатовується дальші лоступи в праці Т-ва. 
27. 3. Будують залю засідань (комітетрум) безплатно: 

М. Романів, І. Мочарський, В. Бортняк, І. Басюк, Г. Дов
буш, І. Бабський, І. Канюка, й. Щербанєвич, П. Бойко, Н. 
Дивонюк, М. Скиба і Д. Піхлик. 

4. 5. Великі турботи з рентуванням залі. Різні орга

нізації мають залатребування й одержують її по черзі: 

"Стрілецька Громада", "Т-во св. Михаїла" на Дізраелі, Ін
ститут "Просвіти" й інші. 

22. 5. Схвалено вести навчання української мови в ча
сі вакацій. Зголосилося ЗО дітей. 

30. 8. "Р. Ш." організує хор, дириrент - З. Мороз. 
4. 10. На загальних річних зборах заряд звітував, що 

в минулому році в залі "Р. Ш." відбулося 39 концертів, 5 
членських забав і вечорків, 42 забави з танцями для мо
лоді й "поставлено кілька штук на сцені". Бібліотекар М. 

Романів придбав кільканадцять книжок, "котрі сам пода

рував й другі члени". Мова про важкі господарські часи. 
До заряду вибрано: П. Гаврисишин - голова, Гр. Дов

буш - заступник, О. Савка - рекордовий секретар, В. Кі

нах-- фінансовий секретар, скарбник- Д. Пташник, його 

заступник О. Лах, М. Романів - бібліотекар. Контрольна 

комісія: П. Бойко, І. Дроздовський, І. Підбурачинський. 
18. 10. Закінчено річні збори й передискутовано ста

тут. Вирішено одноголосно, що членами можуть бути ка

толики і православні. На случай розвязання Т-ва майно пе

реходить на Запомогове Товариство ім. М. Шашкевича. 

Одноголосно схвалений статут вирішено видрукувати кни

жочкою. 

1932. 

8. 2. Мова про важкі господарські часи. 
29. 2. Влім до буфету Т-ва. Вибрано делегатів на по

літичну конвенцію в Читальні "Просвіти" в справі виборів. 
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8. 4. Бурхливе засідання, бо важко устійники, чи "де
які члени зрезигнували". Причина - особисті урази. 

ІО. 4. На піврічних зборах було вже зареєстрованих 
84 члени. 80 дітей учащало до школи на українське, а 14 на 
музику. Стверджено, що буфет оплачує господаря. 

26. 4. Дальші непорозуміння за дрібні справи. 
7. 5. Спільне свячене. 
22. 5. Надзвичайні збори на поладнання міжусобиць. 
9. ІО. Річні збори ствердили, що Т-во за сім літ існу-

вання має около І9.000 дол. майна, а в тому чотири тисячі 

морrеджу. П. Гаврисишин не приняв номінації на голову. 

Вибрано головою І. Підбурачинського, Д. Пташник - за

ступник, й. Щербанєвич- рекордовий секретар, М. Вин
ник- фінансовий секретар, О. Лах- скарбник, М. Пань

ків- заступник скарбника, й. Щербанєвич - бібліотекар, 

а В. Кінах - заступник. Заступники: М. Скиба, З. Ничак, П. 

Когут, Г. Дзюбак, J. Мазур, І. Кузенко, М. Сумка. Просвітна 
комісія: П. Гаврисишин, Н. Дивонюк, М. Сумка. Члени кон

тролі: І. Яремій, О. Савка, В. Кінах, Д. Бабинець, І. Вахняк. 

1933. 

І5. І. Квартальні збори. Головетво перебрав Д. Пташ
ник. 

І2. 3. Перший збірний концерт дітей в залі Інституту 
"Просвіти" з участю дітей "Рідної Школи" ім. М. Шашке
вича. 

9. 4. Спад обороту в буфеті: "Кріза винна, бо люди 
не всилі купувати віктуалів з буфету". Журба, що "є по
важне число членів, шо не всилі заплатити одного доляра 

членської вкладки на рік". Нема чим заплатити податку. 

Головетво перебрав П. Бойко. Учитель Гр. Кузь говорить 

про вартості рідної школи. 

8. ІО. Загальні збори стверджують, що половина чле

нів Т-ва безробітних "і то по кілька років". В бібліотеці 
300 книжок, а в театральній бібліотеці около 400. При
знання п-і Кінах за добрий нагляд жіночої rардероби через 

довгі роки. Були в "Р. Ш." дебати і відчити. Головою ви
брано знова П. Гаврисишина. Решта заряду була вибрана 
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та сама, що в минулому році. 3 нових увійшли: Гр. Блащук, 
Гр. Кузь, С. Баран, Ф. Холоднюк, О. Монастирський. 

1934. 

12. І. Квартальні збори. Говориться про пожвавлення 

праці, хоча в буфеті малий оборот. Схвалено, щоб не ро
бити різниць між членами, щодо їхнього обряду, а зокрема 

членів грецького чи латинського обряду. "Важне -- член 
має бути українець і має бажання працювати для Т-ва". 

14. 4. Немає грошей в касі, щоб заплатити учителеві. 
Батьки не мають грошей, щоб платити за науку за дітей. 

Влаштовують спільно з молоддю базар на цю ціль. Дорада 

всіх, щоб вдержати науку української мови. Члени аматор

ського гуртка - це всі колишні учні "Рідної Школи". Без 
навчання рідної мови "Р. Ш." перестане існувати. 

13. 10. Дев'ята річниця Т-ва. В річниці взяли участь 
представники 13-ти організацій та велике число членів. 

15. 10. Річні збори. На голову вибрано й. Щербане
вича, О. Монастирський- заступник, О. Савка- секретар 
рекордовий, С. Баран, секретар фінансовий, Ф. Холоднюк 

- касіер, О. Лах- заступник касієра, Г. Дзюбак- бібліо

текар, І. Кузенко - управитель дому. Просвітна комІсІя: 

П. Гаврисишин, І. Мудрий, Гр. Кузь. Контрольна комісія: 

Гр. Кузь, Гр. Блащук, М. Сумка. 

1935. 

17. І. Перші квартальні збори. Настрої унормувалися. 

Спокійні і ділові наради. 

11. 4. Піврічні збори стверджують "покращання фі
нансового стану" "Рідної Школи", однак далі є великі по

треби. Тісніша співпраця між місцевими організаціями. Ак

тивна участь секції молоді. Т-во бере участь в 25-літньому 
ювілеї "Українського Голосу"; складає пожертву та виси

лає допис про "Рідну Школу". 

7. 7. Триквартальні збори виявили, що нема чим за
платити податку. Вирішено, що "нема чого встидатися, але 
піти хата в хату по колектувати на податок". 13 членів й 7 
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членкинь зголосились добровільно піти на збірку. Збірка 

була успішна, бо податок повністю заплачено. 
6. 10. Просвітна комісія звітує на загальних зборах, 

що неділі були заняті концертами, виставами та доповідя
ми. Фінанси Т-ва збалансовані, в приходах 3,193.51 дол., а; 
в розходах 3,136.95 дол. Хоча всі працюють зі завзяттям, 
відчувають тяжко часи фінансової кризи. До нововибра

ного заряду входили: П. Гаврисишин -голова, Д. Пташ-: 

ник- заступник, П. Орисюк- рекордовий секретар, В. 

Кінах його заступник, М. Винник - фінансовий секретар, 

Ф. Холоднюк- касієр, С. Баран- заступник касієра; про

світна комісія: М. Сумка, І. Мудрий, М. Скиба, Г. Дзю
бак- бібліотекар; господарі дому: С. Волошин іН. Диво
нюк; господарі гардероби: М. Заяць, Д. Тимчук і З. Фута 
та І. Басюк; контрольна комісія: І. Підбурачинський, й. 
Щербанєвич, О. Монастирський, І. Яремій, С. Махінка. 

"Рідна Школа" ім. М. Шашкевича 
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....... 

....... 
~ 

В очікуванні посвячення фундаментів "Рідної Школи". 

Вгорі в правому розі другий з ряду Т. Стефаник, перший український радний міста Вінніпеrу. 



..... ..... 
сп 

... 
Перша "РІдна Школа" з учителькою Євrеиіею У гринівною (сидить посередині), 1926 . 

Знимка зробдена на площі, де тепер будинок "Рідної Школи" . 
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Петро Гаврисишин, 

піонер Шашкевичівської дільниці, почесний голова 

українських установ цієї дільниці, відзначений за 

суспільну працю "Community Service Award" 
з нагоди свойого 85-ліття. 

P~tro Нawrysyshyn, 

pioneer and one of the founders of Ukrainlan 
organizations in Point Douglas; recipient of several 

awards and citations for his services to the 
communlty. 



ПEPilll ПІОНЕРИ - БУ ДІВЕЛЬНИй КОМІТЕТ "РІДНО 'і ШКОЛИ" 

.... 
:::; 1-ий ряд (від ліва доправа): й. Стебніцький, д. ПТ8ІІНИК, й. Щербанєвич, n. Гаврисишин, в. Кінах, Д. Вин· 

ник. П-ий ряд: І. СуМка, Д. Когут, Н. ДИвоиюк, І. ПІдбурачииський, З. Ничак, П. Бойко, І. Кузенко. 



Драматично-Співацький Гурток "Рідної Школи" 
Ім. М. Шашкевича*) 

Було вже доброю традиціею культурно-освітних уста
нов Вінніпеrу вести при кожній установі драматичний або 
співацький гурток, а часто одне й друге разом. Славилися 
драматичні й співацькі одиниці при Читальні "Просвіти", 
Українському Народному Домі опісля при Українсько-Ка
надійському Інституті "Просвіти". Коли зорганізувалась 
"Рідна Школа" ім. М. Шашкевича, амбіціею ціеї установи 
було те саме- цебто мати драматичний гурток, хор, орхе
стру. Іншими словами мати живу інституцію з українським 

словом, піснею й танком, а властиво відповісти тим зав

данням, для яких інституція була покликала до життя і не 

забуваючи при тому, ІЦО основним й найважливішим зав
данням було існування та ведення рідної школи .Щоб вести 
успішно мистецьку й педагогічну працю при установі, тре

ба було мати до цього кваліфіковані сили. Було благосло

венням кожної того рода інституції, якщо вдалося набути 

кваліфікованого дириrента, чи фахового учителя. Найкра

Lце праця проходила тоді, коли одна особа могла мати ква

ліфікації дириrента й учителя. 

Першим дириrентом й учите.11ем в "Рідній Школі" ім. 

М. Шашкевича був Зіновій Мороз, що працював від 1929 
до 1933 року. Він оснував перший Драматичний Гурток цеї 
установи, був учителем рідної школи, зорганізував хор 

один зі старших, а другий з дітей і врешті оформив ман

доJrінову діточу орхестру. Він встановив традицію, що 

кожнорічно було поставлено два головні концерти, один 

в честь Тараса Шевченка, а другий в честь патрона "Рідної 

Школи" Маркіяна Шашкевича. Концерти і представ.11ення, 

як "Заклятий Яр", "Ніч під Івана Купала" з того часу (під 
проводом З. Мороза) залишились глибоко в пам'яті тодіш
ніх громадян Шашкевичівської дільниці, оповідае В. Гара

пяк. Найбільше враження залишила мандолінова орхестра 

дівчат в народніх строях, 1цо пригадували ша~кевичівські 

•) Розді.'І цей підготовано на підставі записок довголітніх пра

цівників цього гуртка, режисерів, Василя Гарапяка та Андрія rалярника. 
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русалки. Піснею й грою вони причаровували слухачів, а 
один із піонерів висловився про виступи хору й дітей на 

сцені в "Рідній Школі" так: 

"То не були події малих вартостей, то був переда
ний дух великих наших співців та поетів і той дух 
просякнув в людей Шашкевичівської дільниці. Звідси 
почалася нова ера цієї дільниці, ера національної сві
домости та спаяности". 

В праці З. Морозові помагали: І. Цимбалістий, І. Сема
нюк та В. Гарапяк. Перший був теж секретарем Драматич

ного Гуртка. 

В 1934 році дириrентом став П. Юндак, що був фахо
вим музикою, а режисером Григорій Кузь. Останній не 

виявив багато терпцю в цій праці й тому передав режисер
ку В. Гаряпякові, що мав вже добру заправу в школі учи
теля З. Мороза. В тому часі поставлено на сцені такі шту

ки, як "Борці за мрії", "Наталку Полтавку", "Назар Сто
доля", "За нарід свій" й другі. В черговому році дириrен
том надалі остався П. Юндак, а режисуру Драматичного 

Гуртка перебрав Пилип Остапчук, один із учнів та акторів 

Театру Садовського в Київі, що працював у "Рідній Шко
лі" через два роки. П. Остапчук був автором тодішних де

кількох п'єс, що появились під псевдонімом П. Пилипенко, 

як "В лазурах чека", "Голод на Україні", "Смерть комісара 
Скрипника", "Галичина у вогні" й другі. Фаховість нового 

режисера значно позначилась на рівені вистав Драматич
ного Гуртка "Рідної Школи", що в тому часі крім згаданих 

вище штук, ставив ще такі драми як "Розбійник Карме

люк", ,Жидівка вихристка", "Родинна тайна", "Страшна 
помста", "Бондарівна", "Сирітка Хася", "Поцілунок Юди", 
"Воскресення", "Хмара", а дальше комедії: "Жонатий Ме
фістофель", "Чия дитина", "Гапка Бушівничка" та ряд од
ноактівок. В 1937 р. поставлено на сцені "Рідної Школи" 
першу оперету "Ой, не ходи Грицю та на вечерниці" в му
зичній обрібці Юрія Цукорника. 

П. Остапчук створив в сезонах своєї праці аматор

ський ансамбль "Синю Краватку", що рекрутувалася ви-
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ключно з .. дівчат і хлопців, дочок і синів будівничих "Рід
но! Школи" ім. М. Шашкевича. Ця "Синя Краватка" вла
штовувала вправи, деклямації й рецитації та була вартіс

ною й дуже помічною одиницею у влаштовуванні вистав 

й концертів. Знова праця серед членів ансамблю підносила 
їх мистецьке зацікавлення рідним словом та піснею й ви
тончувала їхні мистецькі почування. 

В 1937 році в осені перебрав працю дириrента і режи
сера проф. Євген Турула, що мав вже вироблене ім'я в му

зичному світі. його особа ще більше притягнула до спів
праці любителів сцени й музики. В короткому часі проф. 
Турула зумів поставити оперету "Запорожський клад", на 
загал річ складна, але випала вдоволяючо. В тому ж році 
поставлено "Вефлеємську зорю", оперу композиції проф. 
Турули, що відзначалась чудовими хоровими й релігійни
ми мелодіями та староримськими костюмами. 

Варто згадати, що "Вефлеємська Зоря" проф. Турули 
пізніше була ставлена в Читальні "Просвіти" у Вінніпеrу 
аматорським ансамблем цієї установи й була навіть сфіль
мована, але, нажаль, неудачно. 

По відході проф. Турули життя Драматичного Гуртка 

де1цо сповільніло. Не було постійних дириrентів і режисе

рів. В 1938 й 1939 рр. концерти відбувались при помочі ді
тей "Рідної Школи", що їх в тому часі вчили Сестри Слу
жебниці зі Школи св. Миколая. Через якийсь час режисе

ром був Олександер Знаминачек й він поставив дві нові 

штуки, а саме "Отаман Хмара" й "Катерину". 

В 1940 р. дириrентом був енергійний М. Борисик, а ре
жисерство перебрав Василь Гарапяк. В тому часі постав

лено безсмертного "Ой, не ходи Грицю та на вечерниці" та 
легші речі, як "Пошились в дурні", "Дванадцять дочок на 
відданню" та другі. Згадані штуки були на високому ми

стецькому рівені, до тої міри, що Драматичний Гурток ви

ступав теж на сценах інших інституцій у Вінніпеrу та око

лиці. В 1941 й 1942 рр. режисером був Григорій Якимів, а 
в 1943 й 1944 рр. знову Василь Гарапяк. Тому що в тому 
часі не було дириrента, ставились на сцені ті.1ьки драми 
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й комедії.· Щойно в 1945 р., коли Зіновій Мороз знова пе
ребрав дириrентуру хору, поставлено оперету "За Немань 
іду". Від 1946-1948 рр. режисерував Василь Гарапяк, що 
постійно був з Драматичним Гуртком від часів його за

існування. За кільканадцять років праці Драматично-Спі

вацького Гуртка підховалися в товаристві "Рідна ІlІкола" 
численні любителі сцени, що часто в їхній грі затиралась 

різниця між їхнім аматорством а фаховістю. Вони поза 
своїм званням віддали для товариства сотні годин своєї 
безкорисної праці, а виступи були прикрасою не тільки 
сцени товариства, але цілої околиці. Тому імена їх доціль
но згадати на сторінках цієї праці. Сюди належать такі 
пані: Ганя Криськів, Е. Петрущак, Р. Дивонюк, А. Береж
ницька, Е. Скиба, А. Тимчук, М. Білоус, А. Ничак, Б. Під
бурачинська, Е. Підбурачинська, К. Сернюк, П. Винник, О. 
Ставничка, А. Баран, С. Кузьма, О. Мудра. С. Польова, А. 

Семенчук, М. Орисюк, М. Монастирська, Е. Петсон, М. За
яць, М. Яремій, К. Кінах, О. Рудан, М. Ништа. З мужчин 
позначились: І. Цимбалістий, І. Безкоровайний, В. Білоус, 

Г. Сохатський, й. Васько, М. Семенчук, Т. Сидор, Н. Піуш, 
Л. Ништа, В. Піуш, В. Нецкар, М. Коваль, С. Будзан, І. Муд

рий, В. П'яста, О. Монастирський, Г. Блащук, Д. Луцький, 

Т. Кіндратюк, П. Бойко, П. Любчинський, П. Семенчук, Г. 

Турко, Т. Рудан, В. Грабик, П. Орисюк. Пяністкам:И, що 

акомпаніювали у вокальних частинах були: А. Гаврисишин, 

В. Драбик, Г. Драбик, а вкінці Стефанія Кома-Піткович, 

що не розставалася зі сценою "Рідної Школи", почавши від 
маленьких літ. 

Молодші на зміну 

Рік 1949-тий був переломовим роком в історії Драма
тично-Співацького Гуртка ім. М. Шашкевича. В роках 1948 
й 1949 до Вінніпеrу прибула на постійно нова іміrрація, що 
була продуктом Другої світової війни. Велика скількість 

із них осілася, як не на постійно, то на тимчасово в терені 

Шашкевичівської дільниці. Багацько із молодих людей за

Повнили ряди "Рідної Школи" й братніх організацій. Заряд 
"Рідної Школи", що' саме був тоді під головуванням Павла 
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Матвійчини, уважав за доцільне притягнути цей молодий 
актив до праці, а деяким із них віддати в руки керму Дра

матично-Співацького Гуртка. Осінню 1949 р. режисером 

гуртка станув Андрій rалярник, а дириrентом хору Василь 
Матвіїв. 

Програмою гуртка було завдання поставити кожної 
неділі розривкавий концерт. Концерт складався з двох ча

стин: хорові точки, сольоспіви, гра на п'яно й інших інстру
ментах та врешті деклямації. Все це заповняло першу ча

стину. В другій частині "концерту" були ставлені одно
актівки чи навіть більші театральні штуки. Традиція та

ких "концертів" була вироблена вже через довгі роки. 
В часі 1949 і 1950 рр. поставлено на сцені "Рідної Школи" 
такі штуки, як "Старий КаваЛlр", "Згідливе подружжя", 
"Більш засоромився як налюбився", "Татусь на відпочин

ку", "Жінка горою", "Чия дитина", "Панські примхи", 
"Не повелося", "Чорт не жінка", "Вуйкова помилка", а 
з більших "Любовні пригоди", "Данило Чарівник", "Чар 
однострою", "Галя" й інші. Крім цього поставлено де

кілька концертів як Шевченківський, Шашкевичівський та 

в честь Ольги Басарабової. У виставах та актівках висту

пали майже одні і ті самі любителі сцени, цебто члени 

гуртка та хору. ІДотижневий виступ на сцені аматорсько

го гуртка обнижував рівень ставлених річей, бо не було 

фізичної сили того рода концерти належно підготовити. 

З того приводу велася довший час дискусія й врешті ви

несено рішення, що Драматичний Гурток зверне свою ува

гу на якостеву постановку театральних річей а до підго

товки таких річей буде запрошувати фахові сили теж з 

поза членських рядів "Рідної Школи". На таку постанов
ку в тому часі Т-во могло собі вже дозволити, бо морrе

джі "Рідної Школи" були сплачені й не було жодних пе

кучих матеріяльних видатків. Цілком правильно звернено 

увагу не на скількість, а якість концертів, театральної шту
ки. З 1950 року ставлено вже тільки два, три, концерти та 
дві, три п'єси, чи драми в рік. В п'ядесятих роках поста

вив гурток драму "Бондарівну", що бачила сцени крім 
"Рідної Школи" ще УНО й Інститут "Просвіти" у Вінніпе-
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ry та була ставлена в Трансконі. Дальше було поставлено 
"Дівочі мрії", "Данила Чарівник", "Ой, видно село", "Ту
рецькі старости", "Безталанна'', "Трьох до вибору", "Ота
ман Пісня", "Ясні зорі". Штуки були виведені на високо
му рівені, а "Ясні зорі" були одною з найкращих. Ії ста
вив гурток кількакратно на різних сценах Вінніпеrу та 

Транскони. В режисеруванні штук приймали участь, крім 

Андрія rалярника, що повністю був віднічальний за пра

цю гуртка, ще С. Полікша, С. Кузьма та Р. Саведчук. За 
хореографією віднічальний був І. Боднар, а за декорації 
І. Піп, знова за хорові частини В. Матвіїв. Це був гарно 
зіграний мистецький ансамбль, що залишив у витончених 

любителів сцени якнайкраще враження, згадує про ці ча

си голова гуртка А. rалярник. По кількох роках інтенсив

ної праці, гурток сповільнив темпо, а вкінці цілковито за
перестав працю. Ім на зміну покищо ніхто не прибув. В 
цьому ансамблі принімали участь: пані й панни: В. Бучин

ська, Н. Піп, К. rалярник, М. Бартків, М. Лебединська

Гавришко, Н. Зінчук-Гуменюк, А. Яєчник-Корбутяк, О. 

Ме.1ьник, Л. Білозор, Р. Кусса, Б. Олійник, К. Дубенко, А. 

Семенчук, С. Рудан-Борис, А. Прокопенко, М. Монастир

ська. З мужчин включилися в працю гуртка: А. r алярник, 
Н. rалярник, О. Загорода, С. Кузьма, Я. Щур, І. Федори

шин, П. Павлик, В. Рудник, М. Дяків, П. Батіг, Р. Бя.ран, О. 
Монастирський, П. Семенчук, М. Кащій, П. Билина, С. Па

учок, М. Яцина, В. Гавришко, М. Терентяк, В. Макота, Г. 

Живило, В. Скутницький. 

Бібліотека "Рідної Школи'' 

Ще заки "Рідна Школа" nриміщувалася в комірному 
на Садерлянд ч. 109, заряд дбав, щоб мати для членів ча
сопис і книжку. Про nотребу читальні для старших гово

рилось на надзвичайних зборах Т-ва в 1927 р. Вже того 

самого року деrцо з nлянів було зреалізувано. Як тільки 

відкрито власний будинок для користування ч."Іенів, заряд 

"Рідної Школи" подбав про те, щоби була своя читальня, 
а в ній бібліотека, газета та книжка. Книжки спроваджу

вана з канадійських видавництв, а також з Украіни, а пе-
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редусім зо Львова. В короткому часі в шафах бібліотеки, 
що приміщувалася в горішній залі, були твори класиків, 
як І. Котляревського, Квітки-Основ'яненка, М. Вовчка, П. 
Куліша, М. Костомарова, П. Мирного, О. Кониського, І. 
Франка, В. Стефаника, Лесі Українки та других, старших 
і новіших авторів. Кожнорічно Т-во закупляло по кілька 
чи кільканадцять книжок до своєї бібліотеки. "Рідна Шко
ла" передплачувала до читальні всі канадійські часописи, 
як "Канадійський Українець", "Український Голос", "Ка
надійський Фармер", "Правда і Воля", "Канадійська Січ", 
"Український Робітник", "Українські Вісті", "Новий 
Шлях", "Гомін України", "Вільне Слово". На жаль, часо
писі не зберігаються в бібліотеці. Збереглися за те жур
нали, зокрема діточі, на яких управа Т-ва ніколи не жалі
ла грошей. В бібліотеці є такі журнали як: "Дзвіночок", 

"Світ дитини", "Українська ластівка", "Наш приятель", 
"Мій приятель", "Промінь". Є такі унікальні річники, як 
"Дзвіночок" з 1894 і 1913 р., "Світ дитини" з 1921 р., 
"Українська ластівка" з Черновець з 1933 р. і т. д. 

Є також велика колекція календарів, що є добрим 

джерелом для дослідників історії української культури 

в Канаді. Переважно, це календарі канадійських видав

ництв,. як "Канадійський Фармер", "Український Голос", 
"Канадійський Українець", "Новий Шлях", "Українські 
Вісті" й других. Є теж календарі зпоза Канади, пр. "Аль
манах Червоної Калини". 

Серед журналів для старших є "Точило", "Сокільські 
Вісті", "Овид, "Ми і Світ", "Наш Світ", "Сучасність", 
"~7країнський Самостійник", "Вісті Братства к. Вояків І 
Дивізії УНА", "Вісті Комбатанта" й інші. 

Окремий діл становить театральна бібЛіотека, tцо має 
під цю пору 638 примірників, а в тому 253 назви. Цією 
бібліотекою користуються виключно аматори Драматич

но-Співацького Гуртка, а у виняткових випадках і другі. 

За те другим відділом т. зв. загальним, що наttислює враз 

зі запасними числами 608 чисел, користуються члени ,,Рід
ної Шкопи" та братніх організацій. 3агаJІЬна бібnіотека 
й театральна начнелюють разом 1,246 примірників. 
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Крім власних закупів бібліотека одержує даровизни 

від своіх членів як теж і нечленів. В 1958 р. Матвій Білий 
подарував 24 книжки, а Василь Лайщук в 1960 р. 20 кни
жок. Подібні даровизни робила "Рідна Школа" на користь 
других установ зі своіх дуплікатів. В 1958 р. передано до 
бібліотеки УВАН 57 примірників, в тому деякі рідкісні уні
кати. В 1962 р. споряджено для бібліотеки великі модерні 
шафи, що приміщуються внизу, у великій залі. По тради
ції бібліотека відчинена в п'ятницю вечером. 

Від початку оснування товариства бібліотекарами бу
ли: Д. Бабинець, М. Сафенюк, П. Бойко, С. Баран, М. Ро
манів, Григорій Дзюбак, що сповияв цю функцію майже 

безпереривно від 1932 р. аж до 1941. Після нього були Ст. 
Кучма (1942), С. Волошин і Ф. Холоднюк (1943). Опісля 
через чотири роки сповияв функції бібліотекаря Панте
леймои Орисюк (1944-1947). В 1948 р. був Г. Любчин
ський, а в 1949 р. знова перебрав П. Орисюк й проводив 
безпереривно до 1954 р. По одному рокові працювали: 
П. Дяків ( 1955) і М. Кльоцко ( 1955). В 1957 р. перебрав 

відвічальність за бібліотеку Іван Дутка й провадив її аж 
ДО 1964 р. 

Школа - Навчання Рідної Мови 

Найбільшою цінністю, що його Рідна Школа ім. М. 

Шашкевича мала від початку своєго основания, була 
шкільна дітвора. Школа ведеться й до сьогодні. Були часи 
коли школа начнелювала около дві сотні учнів, пр. при 

переведенні школи до власного будинку було 176 учнів. 

Піонером учителем в цій школі була панна Угринівна, 

що учителювала три й пів року. Після неї учителювали: З. 
Мороз, Д. Ворончак, Ю. Цукорник, Гр. Кузь, П. Юндак, А. 
Господин, М. Борисик. Довший час учителювали Сестри 

Служебниці П. Н. Д. М. зі Школи св. Миколая, дальше М. 

Тарнавецький, А. Паньків. Останніх десять років учителю
вала Надія Піп. 

Про висоту навчання в цій школі може свідчити слі

дуючий протокол про іспити учнів, що заховався в архі-
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вах "Рідної Школи". ЗО червня 1934 року відбулися іспити. 
При іспитах присутні були, родичі шкільної дітвори, ін
спектор рідних шкіл А. Загарійчук, о. П. Божик, головний 

обозний організації Гетьманців Державників, М. Гетьман, 

ред. "Канадійського Фармера" д-р Т. Дацків, ред. "Укра
їнського Голосу" М. Стечишин, Д. Ільчишин, радний міста, 
заступник голови заряду Д. Пташник, член просвітної ко

місії І. Мудрий й другі члени заряду. Іспити перепроваджу

вана зі слідуючих предметів: диктат, український право

пис, граматика української мови, читання, подавання змі

сту з прочитаного, географія України, історія українсько

го народу й спів. Учителював тоді Григорій Кузь. 

Товариство Молоді. 

В 1932 р. було зорганізовано при "Рідній Школі" То
вариство .М.Олоді, що проіснувало до 1939 р. Товариство 

це начнелювало в часах гарного розвою понад п'ятьдесят 

членів. Були там вистави, реферати, розривки. В праці то

вариства позначилися, зокрема П. Довбуш, І. Ничак, В. 

Гаврисишин, М. Білоус, І. Безкоровайний, й. Винник, П. 

Савка, й. Мазурик, І. Царинюк, П. Пазаровський. Ця мо
лодь мала спортону дружину "Бейс Б ол". В змаганні з дру

гими товариствами ця дружина зайняла перше місце, а на 

фестині всіх організацій міста Вінніпеrу виграла трофей, 

що до сьогодні є прикрасою домівки "Рідної Школи". 

На чолових позиціях. 

З початку головував о. Пантелеймон Божик (пів ро
ку). Від 1925 до 1932 року безпереривно головував Петро 
Гаврисишин, а відтак слідували в одному році І. Підбура
чинський, Д. Пташник, П. Бойко. Після кризи знову пере

брав головетво П. Гаврисишин (1933-34). Дальше слідували 
й. Щербанєвич ( 1934), П. Гаврисишин ( 1935), І. Підбура

чинський (1936-1938), С. Баран (1939), І. Мудрий (1940), 
І. Підбурачинський (1941), П. Матвійчина (1942), В. Запі
сацький (1943-1944), С. Баран (1945---1946), П. Матвійчи
на (1947), Г. Блащук (1948), П. Матвійчина (1949), Г. Бла
щук (1950), В. Запісоцький (1951), Р. Медведчук (1952), 

126 



П. Семенчук (1953-1954), Л. Ништа (1955). Від 1956 до 
1964 головував без перерви Василь Запісоцький. 

Секретарами, що їм завдячуємо докладні відомості 
про розвій товариства були слідую чі: Першим секрета

рем був йосиф Щербанєвич, що примірно провадив про

токоли довші роки. Провадив він ці протоколи і тоді, 
коли він був вибраний до цього, як також тоді, коли бу
ли вибрані другі. Робив це на прохання заряду й вибра
них, щоб "точно все було записане". Після нього сліду
вали: М. Скиба (1928), В. Кінах (1929), О. Савка (1930-
1935), П. Орисюк (1936), І. Яремій (1937), М. Богун (1938 
і 1939), й. Щербанєвич (1940), Д. Пташник (1941 ), Гр. 
Якимів (1942-1947), В. Гараляк (1948), Гр. Якимів 
(1949-1950), А. Галярник (1951 ), А. Загорода (19fi2), В. 

Мороз (1953), І. Дутка (1954 і 1956), В. Мороз (1957), С. 
Трилінський (1958 і 1959), І. Пеняк (1960-1963), Е. Коха
лик (1964). 

Касовими справами завідували на початку й. Стеб
ніцький та Гринько Довбуш. Останній виявився добрим 
касієром й сповияв цю функцію через три роки. Після 
нього перебрав касієрство в 1928 р. Д. Пташник. В тому 
часі покликано до життя ще функцію фінансового сt>кре

таря, що її в діловому році виконував й. Щербанєвич. 
Дальше касовими справами вели фінансовий секретар і 
касі єр: й. Щербанєвич і М. Сумка ( 1928), й. Щербанєвич 
і П. Бойко (1929), й. Щербанєвич і Д. Пташник (1930), 
В. Кінах і Д. Пташник (1931), М. Винник й О. Лах (1932 
і 1933), С. Баран і Ф. Холоднюк (1934), М. Винник і Ф. Хо
лоднюк (1935), В. Кінах і Ф. Холоднюк (1936), Д. Пташ
ник і Ф. Холоднюк (1937), Д. Пташник і В. Кінах (1938), 
І. Підбурачинський і Ф. Холоднюк (1939 і 1940), П. Семен
чук і С. Баран (1941), П. Семенчук і Д. Пташник (1942-
1944), й. Адамів іД. Пташник (1945), І. Яремій і П. Коро

байло (1946-1951 ), П. Семенчук і П. Коробайло (1952), 
П. Кралька й Ф. Шинrера (1953-1955), І. Підгірний і Ф. 

Шинrера (1956-1957), І. Дутка й Ф. Шинrера (1958), Ф. 
Шинrера й А. Паланиця (1959), А. Паланиця і П. Кралька 
(1960), Л. Рудницький і С. Рогатинський (1961-1964). 
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В 1964 р. були доповнення в заряді й ЦlЛlсно він був 
укомплетований, як слідує: Петро Гаврисишин - почес

ний голова, Василь Запісоцький- голова, Г. Голуб- за
ступник, Е. Кохалик- секретар, Л. Рудницький- фінан
совий секретар, С. Рогатинський - касієр, В. Васильке
вич - культурно-освітний референт, І. Дутка - бібліо

текар, П. Стефура - віднічальний за rардеробу, С. Би
бель - господар начиння, Д. Шеремета й О. Загорода -
делегати до місцевого відділу КУК, П. Семенчук - деле

гат до Виборчого Комітету Північного Вінніпеrу, кон
трольна комісія: Д. Шеремета, Л. Ни шт а і С. Паучок. 

В признанні за труд. 

Щоб віддати шану і признання всім тим, що ставили 
фундаменти під будову дому "Рідної Школи" ім. М. Шаш
кевича, а враз з тим угольний камінь під Шашкевичівську 

Дільницю на Пойнт Доrлес, загальні збори Товариства 

вирішили вмурувати мармарну таблицю в притворі залі 

"Рідної Школи" а на ній виписати імена всіх тих, що в по
чатках будови зложили піонерський даток під цю куль
турно-освітню святинню. Таблиця ця має повсякчасно при

гадувати прийдешнім поколінням ці важливі цеглини вкла

ду матеріяльної жертви, а враз з тим великі зусилля та ося

ги духової культури всіх українців в цій дільниці. Піонер
ські цеглини під будову Рідної Школи ім. М. Шашкевича 
зложили: й. Стебніцький 100 дол., Жіноче Товариство 
ім. Ольги Басарабової 100, І. й П. Кузенко 75, П. й А. Гав
рисишин 50, М. Сумка 50, Д. і Ю. Пташник 50, М. й А. Са
фенюк 50, З. й Я. Ничак 50, М. і П. Винник 50, П. і М. Бойко 
50, В. і Т. Бортняк 50, Г. Романюк 50, ОлександеР' Лах 50, 
І. Бабський 35, В. Кінах 25, В. Блащук 25, П. іД. Когут 25, 
І. і М. Підбурачинський 25, С. і Ю. Драбик 25, Запомогове 
Братство св. Миколая 25, Канадійсько-Український Інститут 
Просвіти 25, І. Богус 25, Б. Сафрін 25, Л. Березнк 25, Н. Ди
вонюк 25, М. Панаrапка 25, Д. й А. Тимчук 25, М. і М. Ро
манів 25. 

Доцінюючи велику працю піонерів Товариства "Рідної 
Школи", передусім перших із перших, загальні збори "Рід-
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ної Школи" в дні 29 жовтня 1950 р. окликали почесними 

членами Товариства слідуючих осіб: йосиф Щербанєвич, 

Проць Когут, Захарій Ничак, Михайло Сумка, Павло Бой

ко та Николай Дивонюк. Знова Петра Гаврисишиного за

гальні збори окликали почесним головою ще в 1946 році. 
Останній, як передовий піонер й почесний голова Товари 

ства, був нагороджений посадником міста Вінніпеrу окре

мою нагородою, в якій читається: "Бе it known to all men 
that the recipient of this Award has given ou.tstanding 
leaders·hip in the field of Community Service and is held in 
the highest esteem Ьу the people of Winnipeg for his dedica
tion and high ideals". 

Приймаючи повищу грамоту з рук уповноваженого 
міста, Петро Гаврисишин в своїй подяці висловив, що ця 
грамота, це не тільки признання для нього, але це вислів 
nодяки всім тим, що враз з ним трудилися для кращого 
будучого рідної спільноти та цілости міста Вінніпеrу. 

Список всіх піонерів "Рідної Школи" з перших років 
її існування (1925-1928) поміщуємо в "Документальному 
додатку" при кінці цього тому. 

Почесна грамота міста ВІннІпегу 
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Жіноче Т-во ім. О. Басарабової в році 1932. Сидять (зліва доправа): М. Романів, А. Скиба, 1{. ІОнах, П. Борт
ник, В. Довбуш (голова), П. Кузенко, М. Бойко, А. Гаврисишин. 
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Хор "Рідної Школи" ім. М. ШашІ<евича (1932). Посередині дир. В. Мороз, зnрав" П. Гаврисишин, голова 
"Рідної Школи", зліва режисер І. Цимбалістий. 



УПРАВА "РІДНОУ ШІ<ОЛИ" ІМ. М. ШАШІ<ЕВИЧА В 1963 Р. 

Сидять від.1і·ва: Л. Ниwта, Л. Рудницький, П. Семенчук, В. Запісоць

кий, голова, І. Пеняк, С. Рогатинський; стоять від.1іва: В. Васильке
вич, Д. Шеремета, О. Загорода, С. Паучок, І. Дутка. 

ДИРЕКЦІЯ, КРЕДИТОВИй І<ОМІТЕТ І І<ОНТРОЛЬНА І<ОМІСІЯ 

І<РЕДИТІВІ<И "ДНІПРО" В 1964 Р. 

Сидять відліва: І. Пеняк, Ю. Дичок, В. Запісоцький, голова, В. Божик, 

управитель, Л. Ниwта; стоять відлі·ва: С. Рогатинський, Г. Голуб, 
М. Ткачуи, С. Варенич, П. Стефура, М. Сиай. 
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Василь Запісоцький, 
голова "Рідної Школи, голова 
дирекції "Дніпра" та довго
літній член дирекції "Народ
иьоі Кооперативи" та інших 

установ. 

АндрІА Господин, 
учитель, кооператор, громадський 

діяч та автор. 
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Анна Коробайло, 

довголітня голова Жіночого Т-ва· 
Ольги Басарабової. 

Петро Семенчук, 
перший управитель Кредитівкп 

"Дніпро", управитель "Народ
ньої Кооперативи", к. голова Р. Ш~ 



Михайло Борисик, 
учитель, диригент і режисер. 

Василь Гарапяк, 

актор і режисер. 

Євген Туру ла, 

диригент хору "Канада". 

Юрій Гнаnок, 

диригент хору "Сурма". 
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"СИНЯ КРАВАТКА" 

Парвекевія Кузенко,. 

піонерка жіноЧ'оrо 

руху, почесна голо

ва Т-ва Ольrи Ба

сарабової та ЛУКЖ. 

Сидять відліва до права: Г. Морис, Е. Скиба, П. Остапчук, режисер, 
Г. Підбурачинська, Р. Дивоиюк, М. БІлоус; середній ряд:-О. По
таВ!ник, А. Бережницька, О. Ничик, А. Тимчук; третій ряд: В. Ски
ба, 11. Гарасим, І. БезкоровайниА, І. Клопак, К. Поздровський, 

П. ТимоськиА, М. Семенчук. 
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О. Степанчук, диригент і скульптор та Анна А Петро 
Семенчуки, активні в культурно- мистецькому та 

співацькому житті спільноти. 

Мирослав СпІвак, 
громадський діяч і фундатор 

"Шашкевичіяни". 

Володимир Василькевич, 

кооператор й культурно

освітній працівник. 
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ЩЕНА З "НАТАЛКИ ПОЛТАВКИ" 
Юстина Борисик (зпра,ва) в ролі матері, Віктор Грабик, -

Виборний, Маруся Орисюк - Наталка. 

"НАТАЛКА ПОЛТАВКА", третя дія: 

Відліва до права: Д. Ріпак, В. Гребик, Ю. Борисик, М. Дяків, 

М. Орисюк і В. Гарапяк. 



,_. 
VJ 
<D 

УЧНІ "РІДНОУ ШКОЛИ" ІМ. МАРЮЯНА ШАШКЕВИЧА В 1953---1964 РР. 

1-ий ряд згори відліва: В. Сичило, Г. Шкварни, І. Гарап'як, Р. Ганейбан, М. КнрИJІів, М. Длуrоw, І. Сичило, 

І. Підгірний, Ю. Габа. П-ий ряд: І. Длуrоw, М. Коцай, М. Підгірна, Е. ПІп, €. Ганейбан, Д. Матейко, М. Юрців. 
111-ий ряд: С. Марко, О. Марко, О. Мищиwин. І. f'аба, Л. Андруско, Г. Матейко. ІV-ий ряд: В. Кабан, Н. Кабан, 

М. Дубіцька, о. шамбелян А. Пу ляк, учителька Н. Піп, голова Заряду В. Запісоцький, Н. Дрозд, Л. Ластовська. 

V-ий ряд: П. f'аба, І. Мищиwин, В. f'аба, В. Тарас. С. Ластовський, М. Каwтий, С. Волошиніаський І П. 
ВолоwинівськиА. 



ГОЛОВИ ЖІНОЧОГО Т-ВА ІМ. О. БАСАРАБОВОУ. 

Сидять зліва доправа: Т. Мартинюн, В. Довбуш, П. Кузенно, М. Ро

манів; стоять: К. Була, О. Рудан, А. Петсон й А. Коробайло. 

Будинок і нрамниця "Народньої Кооперативи" при вул. Юклид і Гров. 
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УПРАВА ЖІНОЧОГО ТОВАРИСТВА ІМ. О. БАСАРАБОВОІ 
враз з колишніми головами ціеї організації (1961). 

Сидять (відліва) голови: М. Поворозник, Д. Чіпка, О. Рудан, М. Романів, П. Кузенко, А. Коробайло, А. 

Петсон, М. Медведчук. Стоять: А. Кузьо, А. rіджак, М. Мендрес, А. Семенчук, М. Фамеrа, К. Пманиця, 

:Ї: М. Ништа. 
~ 



В РОКОВИНИ 150-РІЧЧЯ М. ШАШКЕВИЧА НА ПОйНТ доrЛЕС. 

Похід перед пам'ятником. Відбирають дефіляду ( відліва доправа): 
о. С. Семчук, о. д-р В. К)'1шнір, президент КУК, радний С. Ребчук, 
Митрополит Гер-манюк, сенатор В. Вал, о. й. Пуляк, й о. Д. Шевчук. 
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ГОЛОВИ Т-ВА "РІДНО І ШКОЛИ" 

Стоять зліва доправа · Л. Ништа, П. Семенчук, І. Мудрий, 

П. Гаврисишин, І. Підбурачинський і В. Запісоцький. 



КОМІТЕТ, ЩО ОЧОЛЮВАВ БУДОВУ ПАМ'ЯТНИКА М. ШАШКЕВИЧА В 1943-1944 РОКАХ: 

Сндять (від.1іва): Д. Пташник, П. Гаврисишин, В. ЗапІсоцький, П. Семеичук, Д. Остапчук. Стоять (відліва): 
~ Р. Дудар, О. Пасічний, А. Рудан, В. К01111овський, А. Кардаш, Р. Калинюк, Г. Турко. 



ЖІНОЧЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ОЛЬГИ БАСАРАБОВОІ 

Велике значення в праці "Рідної Школи" мало зорга
нізування Жіночого Товариства ім. Ольги Басарабової в 
дні 21 січня 1929 р. До статутових завдань цієї організаціі 
належало: "Помагати матеріяльно й морально "Рідній 
Школі" ім. М. Шашкевича, а також помагати іншим рід
ним школам по змозі та іншим українським інституціям, 

які працюють для добра української спільноти". (Гляди 
Статут, ціль Ж. Т-ва). Ця ідея присвічувала жіноцтву Оль
ги Басарабової впродовж довголітньої їхньої праці. Орга
нізація ця від початків оснування була не тільки жіночим, 
культурно-освітнім товариством, але теж правою рукою 

"Рідної Школи" у всіх бенкетах, річницях, приняттях то
що. Жіноче товариство багато допомагало в концертах, 

виставах, академіях. В часі фінансових потреб "Рідної 
Школи" жіноцтво спішила також з потрібною допомо
гою. 

Слідуючі основники організації творили перший заряд 

Жіночого Товариства: Раїса Божик, голова, П. Винник, за

ступник, П. Кузенко, секретар, П. Кінах, фінансовий секре

тар, О. Павлова, касі є рка. Контрольна Комісія: П. Сумка, 

Т. Мартенчук, П. Яремій. В першому році до Жіночого То
вариства вписалося п'ятьдесять один членів, а в слідуЮчих 
роках членство доходило до сто членів. Від П(!)Чатку осну

вання товариства членство постійно співпрацювало з Ка
надійським Червоним Хрестом, українськими жіночими ор
ганізаціями, а найтісніше з Комітетом Українок Канади, 
куди то що року висилає своїх представників. 

В часі війни Жіноче Товариство дба.1о про висилку 
пакунків для вояків на фронті, як також вдержувало сталий 

контакт з лічницями та допомоговими організаціями. Не 

забували членкині Жіночого Товариства також про бідних 
українських родин з нагоди різних релігійних й національ-
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них свят. Увійшло вже в добру традицію товариства, що 

в місяці лютому кожного року в річницю смерти своєї 
опікунки Ольги Басарабової відбуваються поминальні 
богослуження й згадується в молитвах померших членів 
враз з опікункою товариства. Як правило в неділю пізніше 
відбуваються річні збори організації. 

Щоб мати кращу оцінку цієї надзвичайно працьови

тої й корисної організації, понище наводимо деякі літо
писні нотатки з протоколів цієї організаціі. 

З літопису Жіночого Товариства Jм. О. Басарабової 

1929. 

Перші сходини товариства 28 січня під проводом 
Раїси Божик, дружини о. П. Божика. Статут схвалений 
й підписаний 1 лютого. Підписали в імені групи Раїса Бо
жик і Параскевін Кузенко. 18 березня ухвалено дати до
помогу українським сиротам в Мондері й влаштовано для 
тієї цілі збірку, що принесла 15 долярів. 29 квітня переве
дено збірку в часі свяченого для хворих і потребуючих 
українців. 5 червня Раїса Божик резиrнує ізза поганого 
стану здоровля, а головетво перебирає П. Сумка. J.6 ве

ресня влаштовано чайне приняття в родині Кузенків, а з 

доходу з цього приняття закуплено годинник для "Рідно1 

Школи". 21 жовтня виплачено з каси 100 долярів, як жертва 
на уго ль ний камінь для "Рідної Школи". 

1930. 

23 лютого перші річні загальні збори. Звіт виказав 
в приходах 636 дол., а в розходах 310.44 дол. Головою ви
брано П. Кузенко, заступницею - М. Бойко, М. Романів
фінансова секретарка, А. Гаврисишин - скарбник. Кон
трольна комісія: Т. Мартинчук, Т. Бортняк. 

В протоколах згадується про тяжкі господарські 
часи. 

1931. 

В цьому році залишився заряд майже в тому самому 
складі, що в попередньому році. 
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7-9 травня влаштовували базар. ЗО липня заряд "Рід
ної Школи" просить, щоби Товариство заплатило рату за 
морrедж, бо в їх касі немає грошей. Вирішено заплатити 

рату в сумі 500 долярів. 14 серпня вислано делегатів К. Яре
мій і М. Романів на спільне засідання організацій в справі 
українських політичних в'язнів в Україні під польською 

займанщиною. 1 жовтня влаштовано чайок на політичних 
в'язнів. 16 листопада вислано представників П. Кузенко й К. 
Кінах до Народного Дому на 5 грудня в справі оснування 
комітету, що мав би занятися збіркою для українських 

бідних родин на Різдвяні Свята. 15 листопада схвалено взя
ти збірну участь з ~вінцем .в похороні першої голови Т-ва 

Раїси Божик. 12 грудня чайне приняття в п-ва Кузенків в 
цілі бідних родин. 

1932. 

В цьому році головували В. Довбуш, а після її рези

гнації П. Винник. До виділу ще входили: Т. Бортняк, К. 

Кінах, Скиба, П. Кузенко, М. Бойко, М. Романів, А. Гаври

сишин, Я. Блащук, Я. Баран. 

7 червня влаштували чайок на український виборчий 
комітет. 2 серпня схвалено заплатитирату за будинок "Рід
ної Школи" в сумі 180 дол. 12 грудня знову влаштовано 
приняття на бідні родини. 

1933. 

В цьому році головетво обняла П. Кузенко. 1 січня об
мірковували справу участи Т-ва враз з другими жіночими 
організаціями, щоб оснувати у Вінніпеrу Товариство жіно
чих ручних робіт. 14 березня схвалено зробити чайок на 
користь Української Виставової Корпорації в Шікаrо, щоб 
спільними силами збудувати павільйон. 

1934. 

В цьому році головує з початку П. Мартинчук, а опісля 
П. Кузенко. В протоколах часто віднатовується фінансові 
турботи- господарську кризу. 
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1935. 

П. Кузенко й надалі очолює Т-во. До заряду входять: 

П. Винник, А. Підбурачинська, М. Заяць, Я. Баран, А. Гаври

сишин, а в Контрольній Комісії: К. Яремій й А. Сеник. В цьо

му році Ж. Т-во купило куртину для "Рідної ;Школи". Кон

такти з панею Г. йонкер та Софією Русовою. Виступ хору 

проф. Є. Турули на жіночій річниці. 

1936. 

Перевибрано заряд з минулого року. В березні поси

лена акція за членством. Участь в комітеті політичних в'яз

нів. Вплатили дві раті (85 й 50 дол.) за "Рідну Школу". 
Участь у вечірці в честь проф. О. І. Бочковеького в читаль

ні "Просвіти". 

1937. 

Той сам заряд, що передше. Участь в Комітеті украін

ських політичних в'язнів. Збірка на сироти до Мондер. До

помога Комітетові Авраменка. Дар для "Рідної Школи" в 

Старому Краю. Акція в справі допомоги Товариству Мо

лоді при "Рідній Школі". 

1938. 

В цьому році вибрано поширений склад управи. й так 

П. Кузенко, голова, П. Винник, заступниця, Я. Баран, ре

кордова секретарка, К. Кінах, фінансова секретарка, М. Ро

манів, касієрка. Для відвідування хворих: А. Білоус, Я. Бла

щук, Я. Сиринюк. Господині: К. Свалеба, А. Тимчук, М. 

Підбурачинська, А. Дзюбак й А. Підбурачинська; контроль

на комісія: А. Петсон, М. Заяць, Е. Скиба. В цьому році бу

.ло багато праці з допомогою політичним в'язням, знову 

допомога сиротам в Мондері та "Рідній Школі" у Львові. 

Участь в протестаційному вічу тощо. Перший контест з 

,,Рідної Школи", в якому участували: П. Кузенко, Я. Баран, 

147 



М. Підбурачинська й А. Гулевич. Знову рата за "Р. Ш." 
в сумі 75 дол. 

1939. 

10-річчя Жіночого Товариства ім. О. Басарабової. На 

річниці були приявними Марія Сокіл та її муж Антін Руд
ницький, що саме тоді влаштовували вони концертове тур

не по Канаді на ціль українського шпиталя. А. Рудницький 
промовляв на обіді та, між іншим, говорив про працю жі
ночих товариств в Старому Краю, що всі разом працюють 

для добра українського народу. В річниці взяли участь чи

сленні делегати різних організацій у Вінніпеrу. 
Допомога Карпатській Україні. Концерт призначений 

на політичних в'язнів. Відвідини українських хворих в ліч
ницях. Шиття для Червоного Хреста. Ще одна рата на "Рід
ну Школу", але тим разом на малювання залі в сумі 100 дол. 
Участь в першій річниці парохії св. Андрея. Участь в річ
ниці жінок парохії св. Михаїла. 

** * 
Ми віднотували що цікавіше із першого десятиріччя 

праці Жіночого Товариства Ольги Басарабової. Ця праця 
була надзвичайно многогранна. Товариство ніколи не за
микалося в "свої чотири мури". Воно завсіди чуло реагу
вало на всі потреби спільноти тут, у Канаді й там, в Рідно

му чи Старому Краю. В часі війни товариство докладало 

зусиль в несенні допомоги Червоному Хрестові та україн

ським воякам в Канадійській Армії. Після війни прийшла 

ще одна ділянка допомоги - це поміч українським емі
грантам Другої світової війни, або т. зв. скитальцям. 

Жіноче Товариство Ольги Басарабової крім харита
тивної та патріотичної праці турбувалось теж своїми жіно
чими проблемами. й тут воно не відокремлювалось від 
спільноти а було організаційно дуже близько своїх жіно
чих централь. На початку товариство було співтворцем та 

членом "Української Жіночої Ради" у Вінніпеrу, а після 
створення Комітету Українок Канади, членом жіночого 
КУК. 
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Голови, секретарі й касіери Жіночого Товариства 

ім. О. Басарабової. 

Очолювали Жіноче Товариство: Р. Божик (1929), П. 
Сумка (1930), П. Кузенко (19~1931), В. Довбуш (1932), 
П. Кузенко (1933), Т. Мартинюк (1934), П. Винник (1935), 
П. Кузенко (1936---1938), М. Романів (1939-1940), П. Ку
зенко (1941), К. Була (1942-1943), А. Коробайло (1944-
1945), А. Петсон (1946---1947), А. Коро6айло (1948---19-50), 
О. Рудан (1951-1953), А. Прокопенко (1954-1955), К. Гав
ришко (1955---1956), М. Поворозник (1957), Д. Чіпка 
(1958---1959), М. Медведчук (1960-1961), А. Коробайло 
(1962-1964). 

Секретарювали в Жіночому Товаристві: П. Кузенко 

(1929), М. Романів (1930), М. Блащук (1931), К. Кінах 
(1932), Я. Баран (1932-1933), М. Заяць (1934-1937), Я. 
Баран (1938), А. Гіджак (1939-1943), М. Блащук (1944-
1945), А. Гіджак (1946---1947), О. Рудан (1948), М. Прони
зюк (1949), К. Була (1950-1951), М. Блащук ,1952), П. Ку
зенко (1953), К. Галярник (1954-1956), А. Гавліцька 
(1957), М. Ништа (1958), А. Гіджак (1959-1960), М. Ниш
та (1961-1964). 

Вели касові справи: А. Гаврисишин (1930), М. Рома
нів ( 1931). Від 1932 р. кромі касієра вибирано фінансового 
секретаря. Ними були Е. Скиба й П. Кузенко (1932), К. Кі
нах і Е. Скиба (1933), К. Кінах й А. Гаврисишин (1934), Я. 
Баран й А. Гаврисишин (1935), М. Романів й А. Гаврисишин 
(1936), К. Кінах й А. Гаврисишин (1937-1938), А. Петсон 
й О. Рудан (1939), Д. Чіпка й А. Коробайло (1940-1941), 
М. Монастирська і М. Романів (1942), М. Монастирська 
й Д. Чіпка ( 1943), М. Ништа й Д. Чіпка ( 1944-1945), А. 
Прокопенко й М. Пронизюк (1946---1947), М. Ништа і А. 
Гузій ,1948), А. Шинrера і Г. Мриrлод (1949), М. Ништа 
і Г. Мриrлад (1950), М. Ништа і Д. Чіпка (1951), А. Гузій 
і А. Шинrера (1952), М. Романів і М. Стефура (1953), А. 
Гузій і К. Паланиця (1953), М. Мендрес й А. Коробайло 
(195&.--1956), М. Мендрес й А. Семенчук (1957-1958), М. 
Мендрес і К. Гавришко (1959-1964). 
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Велику працю вложила при розбудові Жіночого То
вариства П. Кузенко, за що її Загальні Збори відзначили 
в 1942 році, надаючи її почесне головетво Жіночого Това
риства ім. Ольги Басарабової. Почесна голова являється 
постійним представником до Комітету Українок Канади. За 
її громадську працю вона дістала теж відзначення від по
садника міста С. Дзюби. Крім почесної голови до Упра

ви в 1964 році входили: А. Коробайло, ділова голова (п'я
та каденція), К. Паланиця й М. Медведчук, заступниці, М. 
Ништа, рекордова секретарка, М. Мендрес, фінансова се

кретарка, К. Гавришко, касієрка, М. Поворозник й М. Бой

чук, опікунки хорих, А. Слободян, Червоний Хрест, П. Ку

зенко й Д. Чіпка, представниці до жіночого КУК-а, М. Фо

меrа, А. Семенчук й А. Кузьо, Контрольна Комісія. В істо

рії Жіночого Товариства відзначилися в праці кромі голов 

теж і багато членів як: А. Гаврисишин, К. Кінах, М. Бойко, 
.Я. Ничак, А. Гузій, М. Блащук, А. rіджак, Я. Баран, К. Яре
мій, 'М. Заяць, М. Ништа, А. Семенчук і другі. Всі вони 
.сповняли важливі функції й докладали всіх зусиль для 

розбудови організації. 
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ЗАПОМОГОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. М. ШАШКЕВИЧА 

"Відчувалось потребу мати своє допомогове товари
ство, що на випадок хвороби або смерти можна було не
сти допомогу своїм членам", переказують піонери. То
му то вже 16 .лютого 1930 року став працювати ініція
тивний комітет оснування Запомогового Товариства ім. 
М. Шашкевича, що його очолив Петро Гаврисишин. В три 
місяці пізніше статут був опрацьований й відбулися в кві
тні 1930 р. перші основуючі збори. 

Першим головою був Дмитро Бабинець, а його за

ступник Ник ол а Дивонюк. В дальших роках головували: 

1. Підбурачинський (1931-1933), М. Паньків (1933-1936), 
В. Кінах (1937), й. Щербанєвич (1938), В. Кінах (1939), l 
Підбурачинський (1940-1941 ), П. Гаврисишин (1942), П. 
Семенчук (1943-1946). Найдовше голо·вував М. Романів, 
бо від 1946 до 1955 року, опісля очолював Г. Блащук 

(1956--1960) й Н. Басюк (1961-1962). Впродовж існуван
ня товариства його незмінним капітаном був Никала Ди

вонюк, а довголітнім секретарем М. Політило. В 1962 році 
товариство начнелювало понад двадцять дві тисячі доля

рів власного майна. В тому часі Запомоговим Товариством 
управляв заряд в складі: Н. Басюк, голова, М. Політил о, се

кретар, В. Пронизюк, фінансовий секретар, Н. Кожушко, 

скарбник, А. Шутяк, Ю. Фамеrа й В. Орисюк, члени Управи. 

Опікунами хворих були слідуючі пані: П. Перожик, А. 

Коробайло, А. Стефура, М. Бойчук й П. Бойко, знова капі
танами: Н. Дивонюк й Р. Корба. 

В 1963 році очолював Запомогове Товариство В. Запі
соцький, а в 1964 р. Н. Басюк. 

Запомогове Товариство забезпечило матеріяльно сотні 
родин у випадках їхнього важкого горя, або у випадках 

смерти хлібодавця родини. Це заощадило родинам, а часто 
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містові тисячі долярів суспільної доqомоги. Праця Това
риства давала своєму членові почування безпеки й тепла 

та рівночасно почування приналежности до спільноти, що 
у важких випадках хвороби, чи смерти спішила з допомо

гою. Отже крім матеріяльної допомоги була ще багато 
значніша допомога моральна. 

Економічна депресія й спожнвча "Народня 
Кооператива". 

Праця в організаціях проходила гарно. Культурне жит

тя Пойнт Доrлес підносилося, а тимчасом застукала еко

номічна депресія. Більшість членів опинилися без праці. 

Для молодих товариств прийшли критичні хвилини. Мимо 

найкращих зусиль заряд "Рідної Школи" був безрадний 

і не міг стягнути грошей, щоб оплатити всі розходи. Чле
ни робили спеціяльну збірку, щоб заплатити податок. "Ми 

ще більше переконалися, що в організації й солідарності 

криється сила народу", говориться про ці часи в протоко

лах. Томуто стали раду радити на засіданнях "Р. Школи", 
як би то взятися за кооперативно-економічне діло. До того 

крамниці на Пойнт Доrлес були в руках людей, що не над

то ставились добре до українців. Нарада 21 лютого 1937 
року, що відбулася при співучасти стодвадцять громадян 

завершила кооперативні починання. На цих зборах вибра

но підготовчий комітет, що його очолив В. Кінах як голо
ва, а П. Гаврисишин його заступник. До комітету належа

ли ще такі громадяни: й. Щербанєвич, С. Баран, І. Ярем ій, 
М. Дивонюк, о. П. Божик, І. Вахняк, П. Гута. В Контроль

ній Комісії були: І. Підбурачинський, Д. fіджак й М. Бо
гун. Ініцінтори з місця взялися за підписування й збирання 

уділів. Люди відчули потребу й відгукнулися радо. Були 

також великі перешкоди, бо крамничинки довкруги завзя

лися були вбити справу в зародку. Вони стали ширити не

довір'я до справи, а коли не помогло це, тоді підеували 

.суму грошей, щоб перекупити збірщиків. Не помогло й це 

й 19 серпня того ж року "Народня Кооператива" відкрила 
свою крамницю при 117 Юклид Авеню. Завзятцем в цій 
підготовчій праці никазався Н. Дивонюк, один із піонерів 
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Шашкевичівської дільниці. Піонерові П. Гаврисишинові 
прийшлось бути тим першим, щоб очолювати першу ди

рекцію й ставити перші основи. Від оснування кооперати
ви аж по рік 1956-тий П. Гаврисишин був вибираний в п'ят
надцяти каденціях головою дирекції й впродовж того ж 

часу кермував справами "Народньої Кооперативи" дуже 
справно. За його керми кооператива доходить до найви
щого торговельного розвитку. Це є рік 1953-тий. В 1951 
році переведено після великої повіні, що навістнла Він
ніпеr в 1950 році, основний ремонт будинку. Скріплено 
мури, а обстановку в крамниці змодернізовано. Управите

лями тоді були: Павло Матвійчина, Василь Гарапяк, Петро 

Семенчук та інж. Д. Михайлюк. За м'ясний відділ відвічаль
ний був Михайло Марунчак. Працівниками в крамниці бу
ли: Сташка Барвінська, Но на Сітко, Оленка Середницька, 
Таня Могильницька, Ірка Кусса, Володимир Лобай. Обо
роти кооперативи доходили тоді понад 135.000 дол. річно. 
З признанням треба відмітити, що великий вклад в розбу
дову кооперативи вніс П. Матвійчина, що враз зі своїм шта
бом співпрацівників, а опісля наслідників не жалував над
годин праці для цеї установи. 

Щоб приєднати якнайширший круг українського гро

мадянства для ідеї споживчої коопераці, провІд "Народ

ньої Кооператпви" при всякій нагоді поширював відомо
сті про користі з кооперації. Згідно з тезою, що коопера

ція існує не для зиску, а для обслуги членів. Рік-річно ви
плачувала дирекція членам й покупцям товарові звороти, 

а від уділів дивіденду. Запровадження поштової обслуги 
в 1948 році було великою вигодою не лише для членів, але 
й для цілости населення Пойнт Доrлес. 

Кромі економічної допомоги членству "Народня Коо
ператива" піддержувала своїми фондами звичайно укра
їнсько-канадійські цілі, як Комітет Українців Канади, Фонд 
Допомоги Українців Канади, Катедру Славістики на Мані

тобському Університеті. Була це праця національно-вихов
на. Очолювали ще "Народню Кооперативу" такі відомі 
члени "Рідної Школи" й "Народньої Кооперативи" як М. 
Коваль (1940), Р. Медведчук (1946), С. Баран (1947-1948), 
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Ф. Бащак (1956---1963). Довголітнім секретарем дирекції 
був Т. Сидор, а довголітніми директорами: І. Мудрий, І. 
Яремій, П. Коробайло, П. Москалик, В. Орисюк й другі. 

Позначилися в праці на пості управителів: В. Кінах, П. 
Матвійчина, Д. Гіджак, Д. Демчук, М. Коваль, В. Запісоць
кий, Ф. Бащак, В. Гарапяк, П. Семенчук, інж. Д. Михай
люк, мгр. П. Салиrа та В. Василькевич, що найдовше спра

вляв обов'язки управителя, бо повних вісім останніх ро

ків. На цьому посту він остався в 1964 р. 
До дирекції в 1962 р. входили: Ф. Бащак, Ст. Будзан, 

Д. Юськевич, В. Бойчук, Л. Ништа, П. Семенчук, Я. Га ба, 
до Контрольної Комісії: В. Запісоцький, Т. Сидор й Ф. Мен

друм. З "Народньої Кооперативи" та "Рідної Школи" ім. 
М. Шашкевича вийшла кооперативна посестра, кредитівка 

"Дніпро", що в перших роках приміщувалася в будинку 
"Народньої Кооперативи". 

Рік 1963 не вніс великих змін в керівництві Народньої 
Кооперативи. Дирекція 1964 року працювала в такому 
складі: Д. Юськевич, голова, П. Семенчук, заступник, Я. 

Габа, секретар, а С. Будзан" Н. Дивонюк, В. Ништа й В. 
Бойчук - директори. В контрольній комісії були: В. Запі

соцький, Т. Сидор і М. Піуш. 

Дальші етапи економічної розбудови -
Кредитівка "Дніпро". 

Вже в 1942 р. підніс П. Гаврисишин на загальних збо
рах "Рідної Школи", щоб на Пойнт Доrлес заложити кре

дитівку. "Однак над тим внеском дискусії не було, бо була 
пізна година", віднотовує в протоколі секретар загальних 

зборів. В сім років пізніше прийшло до ареалізування цієї 

ідеї. 

В дні 4 грудня 1949 року відбулась в "Рідній Школі" 
кооперативна нарада по справам кредитової кооперації. 

Нараду цю влаштувала "Народня Кооператива" на чолі з 
Петром Гаврисишином. Члени "Народньої Кооперативи" 
відчуваJІи потребу ощаджувати свій запрацьований гріш в 

своїй кредитівці. Вони уважали, що народня кредитівка 
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була б тим місцем, куди тре·ба було б удатися, якщо ко

мусь треба позичити грошей. й знова все відбувалося в 

"Рідній Школі" ім. М. Шашкевича. 

Нарадою проводив П. Гаврисишин, а запрошений 
гість, кооператор, інж. В. Топольницький дав приступний 
доклад про услуги Кредитової Кооперації й про кредито

вий рух у світі й Канаді. В дискусії виявилась потреба кре
дитінки в Шашкевичівській дільниці на Пойнт Доrлес. На 
тій нараді вибрано ініціятивний комітет, що складався зі 
слідуючих осіб: П. Семенчук, О. Барвінський, П. Спільчак, 
учитель А. Клим й д-р М. Марунчак. Голова президії цих 
підготовчих зборів П. Гаврисишин піддав думку, щоб при
явні вписалися в члени й двадцятьсім осіб, всі приявні на 
залі, дали на це свою згоду. Такі були початки Кредито

вої спілки "Дніпро". Після ще трьох організаційних нарад 
ініціятивного комітету, в якому принімали участь коопера

тори, І. Шкварчук й інж. С. Романів, були врешті скликані 
загальні збори на сьомого травня 1950 року до залі "Рідної 
Школи". Збори однак не відбулися, бо саме тоді наві
стнла Вінніпеr велика повінь. На вулицях і в домах на 

Пойнт Доrлес було до вісім стіп води й більша частина на

селення мусїла тимчасово опустити дільницю. (Гляди Про
токол Кредитової спілки "Дніпро" т. 1). Підвал будинку 
"Рідної Школи" був тоді залятий водою. 

Щойно в дні 18 червня того ж року відбулися збори 
Кредитової спілки "Дніпро" в залі Матірного Товариства. 
В з·борах участувало тридцятьдвох членів. Першу дирек
цію очолив М. Марунчак, Кредитовий Комітет, П. Гавриси

шин, а Контрольну Комісію, Д. Михайлюк. Першим упра

вителем був П. Семенчук, що погодився працювати через 

цілий рік безплатно. Кооператива "Дніпро" приміщува
лася в початках безплатно в крамниці "Народньої Коопе
ративи" при 117 Юклид, а в пізніших роках при пошире
ній діяльності й розбудові канцелярію "Дніпра" перене
сено до залі "Рідної Школи" при 49 Юклид. Засідання ди
рекції кредитівки, загальні збори й наради завсіди відбу
валися в Матірному Товаристві "Рідної Школи". Кредитів
ка стулнево стала прибирати на рості. З кінцем 1962 року 
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Кооператива "Дніпро" начнелювала стодесять тисяч доля
рів майна. 

Управителями Кредитінки "Дніпро" були: П. Семен
чук, О. Барвінський, мгр. П. Салиrа, П. Кралька, а останніх 
чотири роки В. Божик. Головами дирекції М. Марунчак 

(1950-1953), О. Барвінський (1953), Гр. Якимів (1954-
1956). Від 1956 р. безпереривно очолює кредитінку В. За
пісоцький. 

Кредитовий Комітет очолював від початку впродовж 
вісім років П. Гаврисишин (1950---1957), опісля А. Рудан 
(1958----1959), П. Стефура (1960-1964). 

Головами Контрольної Комісії були: інж. Д. Михайлюк 

(1950-1953), Т. Сидор (1953), Гр. Блащук (1954), Д. Ше
ремета (1957-1959), П. Семенчук (1960), О. Загорода 

(1961-1962), мгр. П. Салиrа (1963), С. Рогатинський 
(1964). 

В 1962 р. до управи входили: В. Запісоцький, голова, 

С. Будзан, заступник, Ф. Бащак, секретар, Д. Шеремета 

й І. Дутка, члени. 

До дирекції Кредитівкп й контрольних органів на 1964 
р. входили: В. Запісоцький, І. Пеняк, Ю. Дичок, Лев Ниш

та, С. Рогатинський, Г. Голуб, М. Ткачук, С. Варенич" П. 
Стефура, М. Скай й управитель Володимир Божик. 

Через цілий час, як "Народня Кооператива", так і 
Кредитівка "Дніпро" завсіди стояли близько матеріяльних 
потреб наших культурних й наукових установ. "Дніпро" 
співпрацює близько з другими українськими кредитівками 
міста й є членом ідеологічної кооперативної надбудови 

українських кпоператив "Кооперативної Громади" у Він
ніпеrу. 
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В ГОСТИННОМУ ПРИМІЩЕННІ И ДРУЖНІИ СПІВПРАЦІ 

Товариство "Рідна Школа", що стало матірю всіх 
українських національних установ на Пойнт Доrлес після 
1925 р., включно з парохією св. Андрея, ніколи не замика
ло своїх дверей перед потребами інших українських орга
нізацій, що творилися чи існували поза Пойнт Доrлесом. 

Приміщувалися тут через якийсь час такі організації, 
як "Стрілецька Громада", відділ у Вінніпеrу. Користува

лись домівкою молодеча організація "Пласт", "Юний Сум", 
"Кооперативна Громада" й другі. 

Знайшли тут також приміщення організації, що ство
рилися по другій світовій війні. З бігом часу в дружній 
співпраці ці організації станули неначе складовими й бра

тніми організаціями матірної "Рідної Школи". 

Братство колишніх Вояків 1-оі Українськоі Дивізії 
УНА - Станиця у Вінніпеrу. 

Була це перша організація, що знайшла стале примі
щення в "Рідній Школі". Товариство це несе поміч своїм 
друзям-інвалідам та піддержує традицією стрілецької сла
ви. Братство тісно співпрацює з Канадійським Легіоном та 
іншими українськими комбатантськими організаціями мі
ста Вінніпеrу й є складовою частиною своєї централі, що 
приміщується в Торонті. До історичних днів Братства у Він
ніпеrу належать всекраеві з'їзди дивізійників, вшановуван
ня бою під Бродами, посвячення організаційного прапора 
(1961) тощо. Історія Братства датується від основуюrчих 
зборів, що відбулися в домівці церкви Царя Христа на Ло
rан в 1952 р. В не цілий рік пізніше Братство знайшло ста
ле приміщення в "Рідній Школі" ім. М. Шашкевича. 

Першим головою був д-р Степан Тищенко ( 1952-
1954), опісля мгр. Адам Біжак (1955---1957). Від часу тра
гічної смерти останнього, товариство очолює довший час 
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Олександер Загорода, з винятяком 1960 р., коли то на чолі 
Братства був Юрій Гнатюк. Увійшло вже в неписаний за
кон, що кожночасний голова є заступним голови Голов
ної Управи й є рівночасним представником до Ширшої Ра
ди КУК. Склад управи в 1962 р.: О. Загорода, голова, чле
ни: М. Хар, інж. Л. Рудницький, П. Кралька, І. Нестор, В. 
Рудник, О. Микитка (два останні делегати до КУК). Кон
трольна Комісія: Н. Романишин, С. Трошко, І. Савчак. 

В 1963 р. повища управа працювала в незміненому 

складі. В 1964 році провід Братства уконстатувався як елі .. 
дує: почесний голова - Лев Рудницький, а Олександер 
Загорода- голова, М. Хар - заступник, В. Рудник - се
кретар, П. Кралька - касир, ~. Нестор - культурно-освіт

ній референт та П. Дяків, Р. Левицький і П. Яцишин -
члени. До контролі були вибрані: Ю. Шумський, С. Трош

кой, І. Савчак. Більшою подією Братства в 1964 р. була 
двадцята річниця Бою під Бродами. Харитативна ділянка 
й надалі була надзвичайно актуальною. Нею завідував С. 

Паучок. 

Українсьио-Канадійсьие Товариство (УКТ). 

Українсько-Канадійське Товариство Прихильників Виз
вольної Боротьби України або в скороченні Українсько

Канадійське Товариство (УКТ) вже від 1958 р·оку стало 
рівнож неначе складовою організацією "Рідної Школи" ім. 
М. Шашкевича. УКТ обходило в 1963 році, в дні 14 червня, 
десятиліття своєї праці. Основуючі збори відбулися в Укра

їнському Народному Домі, а перша Управа громади УКТ 
складалася: В. Близнюк, голова, І. Нестор, заступник, Б. Чу
бенко, секретар, М. Михайлюк, касир, С. Рогатинський, ор
гані·заційний. Контрольна Комісія: д-р С. Тищенко, Д. Жила 
й О. Загорода. В склад управи в 1962 р. входили: ~. Нестор, 
голова, члени: Ф. Галайко, Є. Кохалик, С. Рогатинський, Г. 
Данко, М. Гавриляк, М. Супрун, І. Ройко. Два останні це 
представники до місцевого відділу КУК. В Контрольній 
Комісії були: В. Близнюк, Д. Жила й М. Михайлюк. 

В 1963 й 1964 роках УКТ очолювали: Іван Нестор -
голова, Ф. Галайко - заступник, В. Басараб - секретар, 
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М. Супрун - організаційний, С. Рогатинський - касир, 

представники до КУК: Мгр. П. ·Салиrа й Е. Кохалик, чле
ни управи: І. Шийка та І. Ільків. Контрольна комісія пра

цювала в тому самому складі, що передше. При управі ство
рена видавнича комісія підпільних видань, що її очолює 

мгр. О. Журавський. 

До основних завдань УКТ належить: Допомога україн

ському народові в його визвольній боротьбі, поборюван

ня большевиаму й всякий прояв московського імперіяліз

му, праця для піднесення моралі й етики в громадському й 

політичному житті українців Канади, плекання почування 

дружби, толеранції та взаємопошани, а поборювання пар

тійного фанатизму й неталерантности - це теж одне із пе

редових завдань. УКТ є складовою організацією КУК та 

має постійного представника в президії Комітету Україн

ців Канади. УКТ видає неперіодичний бюлетин для членів 

"Вісті УКТ". 

Станиця Вояків УПА. 

Станиця Вояків УПА має за собою 14-цять років 
праці. Основана в дні 26 листопада 1950 р. в залі УНО. 
Станиця ця в співпраці з іншими організаціями міста Він
ніпеrу вела через два роки радіо-передачі "Голос Укра
їнського Повстанця" під управою к. вояка УПА Богдана 
Чубенка, в яких інформовано канадійську громадськість 
про визвольну боротьбу українського народу в другій сві
товій війні, а зокрема про визвольну боротьбу Української 
Повстанчої Армії. Станиця є складовою організацією ко

ординаційного комітету українських ветеранів міста Він
ніпеrу й працює для піддержування доброго імени вій

ськової традиції та допомоги визвольній боротьбі нашого 

народу. Членство Станиці обмежено виключно до вояків 
УПА, що по наказу Головного Командування УПА прий

шли військовим рейдом на захід в роках 1947 й 1948. Упра
ва Станиці в 1964 р.: Є. Шахай, голова, С. Пасічник, секре
тар, С. Черемош, касир, І. Остапенко, Ф. Чорноморець, чле
ни; контрольори: М. Вільха й С. Зенко. 
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До спільних осягів Станиці к. Вояків УПА й Україн

сько-Канадійського Товариства (УКТ) треба зачислити пе

ревидання творів підпільного публіциста П. Полтави, та 

дальші заходи в перевиданні підпільної публіцистики, що 

появилася в часі другої світової війни й опісля. 

Мужеський хор "Сурма". 

Предтечами хору "Сурма" в Рідній Школі ім. Шашке
вича були хори під управою дириrентів, як: В. Мороз, Ю. 
Цукорник, П. Юндак, проф. Є. Турула, Є. rайовський, П. 
Вишній, М. Печенюк, М. rерило, М. Борисик, І. Шевчук, О. 
Степанчук. Найбільш активну й репрезентативну діяльність 
в ділянці хорового мистецтва розвинув хор "Сурма". По
чаток цього мужеського хору датується з 1952 р., коли 

то гурт ентузіястів пішов з колядою на українських інва
лідів й в часі цих коляд вирішили продовжати працю у 
формі хору при "Рідній Школі". Під кінець датованого 
року хор начислював вже тридцятьп'ять членів. Співаки 

рекрутувалися із членів першої української Дивізії УНА, 

а дальше великої частини членів Рідної Школи ім. М. Шаш
кевича й к. вояків УПА та вкінці любителів хорового ми

стецтва. В історії цього хору як в кожній організації були 
часи підйому й зледащіння. 

В 1953 р. хор організувався статутаво та з численними 
пробами доходив до об'ємистого й складного репертуару, 
пр. в два роки після оснування він виконував вже "Хор під
земних ковалів" С. Людкевича, а в роках 53--55 участь 
хору доходила в імпрезах міста до сорокп'яти річно. Вла
стиво не було в тому часі імпрез у місті без хору "Сурма". 
Під кінець 56 року хор начислював сорокп'ять членів а йо
го репертуар около пів сотні пісень. До замітиіших висту
пів хору належать концерти в телевізії, Міській Авдиторіі, 
Плейгавз, два виступи на Манітобському Університеті то
що. Хор мав теж виїзди поза Вінніпе! та влаштовував де

кілька добродійних концертів на будову церков. 

Постійним диригентом хору являвся Юрій Гнатюк

Ткач, а його асистентом Григорій Пона. 
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МУЖЕСЬКИй ХОР "СУРМА" - МАLЕ СІІОШ ••sURМA" 

1-ий ряд, відліва доправа: ю. Бучинський, А. Шпитковський, І. Шимечко, І. Савчак, Я. Щур, М. Нагорняк, 

Я. Кабан, Ю. Гнатюк, диригент, П. Іванчук, В. Книш, В. Рудник, М. Ковалик, М. Терентик Г. Пона, П. Семен

чук. ІІ-ий ряд: П. Корбутяк, М. Книш, І. Скотніцький, М. Якимець, В. Кушнір, В. Мороз, Р. Мусlй, М. Рада

вець, І. Пеняк, Л. Ништа, С. Кузьма, І. Мудрий, В. Данилів, О. Загорода. Ш-ий ряд: В. Корбутяк, Р. Баран, 

Б. МатіАців, В. Грабик, С. Паучок, П. Кралька, С. ТрилінськиА, Б. Балко, Р. Кисілевський, В. Мащак, М. Ка· 
щІй, В. Лазаревич, І. Нестор П. Батіг • 



Хор розпоряджає ·багатою rардеробою, як вишивані 

сорочки, шаравари, пояси й чоботи, вартости приблизно 

тисячу долярів. Кромі цього хор є власником багатого 
нотиого репертуару в партитурній формі й обрібці дири

гента цього хору Ю. Гнатюка. Деякі хорові партитури збе

рігаються в Славістичному відділі Манітобського універ
ситету. 

В 1962 р., з нагоди Лисенкових роковин, хор реоргані
зувався й розпочав інтенсивну працю. В 19б3 р. хор брав 

участь в ювілейних святкуваннях f-ої Української Дивізії 

УНА. 

Головували в хорі "Сурма": А. Шпитковський, Ю. Бу
чинський, П. Кор·бутяк, І. Нестор, І. Кіт, а останньо знову 

І. Нестор. Душею й організаційною остоєю хору являвся 
секретар хору, а функцію цю довші роки сповияв інж. С. 

Корбутяк. 

Акомпаніювала хорові впродовж його існування проф. 

Володимира Кисілевська. 

Поза індивідуальними виступами хор брав участь в 

збірних хорових виступах міста, що завсіди відбувались 
під кермою місцевого відділу Комітету Українців Канади. 

Поза організаційною структурою національної 
спільноти 

До реєстру організацій, що їх створила українська лю

дина на Пойнт Доrлес, належить теж Товариство Об'єдна

них Українських Канадців (Тh·е Association of United Uk
~ainian Canadians) або в скороченні ТОУК. Організація 
ця є власником цеглового дому при 197 Юклид авеню, що 
відомий під назвою "Український Робітничий Дім". В своїй 
культурній і політичній праці ця організація орентується 

на комуністичні пресові органи в Канаді, як "Українське 
Слово" та "Українське Життя" й матеріяльно ці часописі 
піддержує. Товариство Об'єднаних Українських Канадців є 

спадкоємцем політичної праці "То-вариства Український 
Робітничо-Фармерський Дім", якого відділ був оснований 
на Пойнт Доrлес в 1938 р. В часі Другої світової війни 

ТУРФ Дім переназвав себе на "Українське Товариство До-
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помоги Батьківщині", а опісля на ТОУК. Сталося це наслід
ком урядової заборони. ТУРФ Дім був розв'язаний в чер

вні 1940 р., а "Український Робітничий Дім" перейшов був 
в посідання Українського Національного Об'єднання. За
борона ця недовго існувала, бо наслідком нового укладу 

міжнародньої ситуації (співпраця Заходу зі СССР- М. Г. 

Г.), дім цей був повернений давнім власникам. 
"Українське Товариство Допомоги Батьківщині" було 

оформлене 26 липня 1941 р. В 1942 р. це товариство було 
переназване з початку на Товариство Канадійських Укра

їнців, а щойно на ІП-му з'їзді в Торонті, в місяці лютому 

в 1948 р., було надано цій організації теперішну назву 

ТОУК. Заборонений владою в 1940 р. ТWФ Дім, знова ле
галізувався в 1943 р. і опісля в 1946 р. самоліквідувався на 
ХVНІ-му крайовому з'їзді. Подібні зміни переходив "Укра
їнський Робітничий Дім" на Пойнт Доrлес. Крім культур
но-освітньої праці в дусі марксистсько-комуністичних ідей 
ТОУК вдержує постійні зв'язки з т. зв. "Українським то
вариством дружби і культурного зв'язку зі зарубіжними 
країнами в Києві", висилаючи туди часті делегації. 

ТОУК на Пойнт Доrлес є складовим відділом централі 
тої самої назви, яка приміщується при 591 Причард Авеню. 
В близькій співпраці з ТОУК веде свою працю "Робітничо
Запомогове Товариство" (РЗТ), що є виключно братсько

асекураційною організацією. При згаданих організаціях 
приміщується вечірня школа української мови. Рівночасно 

ведеться танцювальний і музичний гурток. 

ТОУК і РЗТ стоять осторонь українського національ

ного табору в Канаді, очолюваного Комітетом Українців 

Канади. Дуже часто згадані організації йдуть навіть в ціл

ковитий розріз з інтересами цього табору. Цікавим є, що 

членство організації 'ГОУК та РЗТ при 197 Юклид рекру
тується в подавляючій більшості 'З іміrрантів села Мику

линиць, Снятинеького повіту, що прибули до Канади після 

Першої світової війни. 

163 



ПАРОХІЯ СВ. АНДРЕЯ 

Піонерські початки 

Окрему сторінку у формуванні духовости українців 
на Пойнт Доrлес приписати треба парохії св. Андрея. Це 
багата сторінка й величня. Стала вона лисатись таки з пер
шими кроками в справі зорганізування українсько-като

лицької громади на Пойнт Доrлес та будови церкви св. 

Андрея. Ці перші кроки й рядки записано 26 квітня 1938 
року. Того дня о. ПантелеАмон Божик, тоді парох церкви 

Пресвятої Евхаристії в Іст Кілдонан, удався до міського 

уряду у Вінніпеrу просити місто, щоби подарували пар
целю під церкву, що знаходилася між вулицями: Юклид, 

Джарвис, Галет і Мід. На другий день прохаючий одер

жав листа, в якому було сказано, що уряд не може пода

рувати площі. Третього травня вечером о. П. Божик удав

ся на засідання до "Рідної Школи" ім. М. Шашкевича, а 
опісля скликав до своєї хати, 73 Дізраелі, кількох грома
дян з Пойнт Доrлес і тоді спільно обговорено купівлю 
площі. Присутні на нараді були: Петро Гаврисишин, йо
сиф Щербанєвич, Даннло Пташник, Василь Криський, 

Олекса Побережний, Олекса Бутник, Олекса Лах й Іван 
Пилипчук. Після довшої наради вибрано делегацію до 

міського уряду й четвертого травня о. П. Божик, Петро 

Гаврисишин і Василь Крпський були вже в місь.кому уря
ді. На предложения Петра Гаврисишина подано урядові 
оферту на 1,000 долярів за згадану площу й доручено 

адвокатові Д. Якиміщакові довести купівлю площі до 
остаточного кінця та виробити відповідні документи. В 

дні 14 травня доручено міському урядові 350 доляровий 
чек, як задаток на площу. Решту грошей розділено на дві 
рати. З огляду на те, що не було іце оформленої церков
ної громади, як теж не було жодних фондів, о. П. Божик 
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пожичив на власну поруку потрібну суму грошей. В дні 
22 травня скликано до залі "Рідної Школи" ім. М. Шаш
кевича певний гурт людей і на тих сходинах оформлено 

перший церковний комітет, якого завданням було займа

тися дальшими справами громади й будовою церкви. Так 

постала церковна громада ім. св. Андрея. Всіх приявних: 

на нараді було тридцять три особи. Предсідинком цеї на
ради був о. П. Божик, а до першого церковного комітету· 

були ·вибрані: о. П. Божик, голова, Филимон Андрейчук, 

заступник, Олекса Побережний, скарбник, йосиф Щерба

нєвич, рекордовий секретар, Григорій Якимів, фінансовий 

секретар, а Данила Пташник, Олекса Лах та Федір Хо

лоднюк, провірники. Внедовзі Федір Холоднюк зрезигну-· 

вав з контрольної комісії, а на його місце покликано Ону

фрія Савку. Того самого дня покликано до життя Жіно
чий Комітет з предсідницею Параскенією Кузенко на чолі. 

До заряду ще увійшли: Антоніна Гаврисишин, Евдокія Ни

чак, Антоніна Побережна, Катерина Осадчук і Анна Коро-

байло. Жіночий комітет був помічною рукою в праці цер

ковного комітету, що складався виключно з мужчин. Вже· 
19-го червня посвячено площу під церкву св. Андрея прп 

великому здв из і українців. Чину посвячення довершили: 

о. д-р В. Кушнір, о. П. Божик, о. С. Семчук, о. М. Сирник .. 
Проповідь говорив о. д-р В. Кушнір. 

З початком місяця липня почали копати підвал й фун
даменти під мури. В дні 4-го липня зійшлися всі комітетові 

та поважний гурт парохіян. Перші три вкопи рискалем зро-

бив о. П. Божик, а переду всього він перехрестився та зро

бив хрест на землі. Коли віддав рискаль робітникові, поча

лась безпереривна праця. Багато людей працювало даром, 

а ті, які могли, складали пожертви. Найбільшу пожертву 
в праці дав архітект Петро Довбуш, у висоті 500 долярів. 
Коли показалось при збиранні пожертв на церкву, що деякі 

парахіяни були так бідні, що не могли дати ніякої жертви· 

на будівлю, тоді о. П. Божик на інтенцію поліпшення долі 
убогих став правити кожної нової п'ятниці Службу Божу. 

Така постанова тільки скріплювала організаційну настано

ву молодої парохіі. 
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Дня 14 серпня посвячено угольний камінь, якого по
жертвували Микола Пістун і Лев Ничак, а 25-го вересня 

посвячено хрести на церкву. Ух винесли на вежі Олекса і Ро
ман r елевичі та Олекса і Микола Бо гої. За 11 О днів станув 
храм Божий з цегли, що міг примістити 500 людей. Була 
це сьома з ряду українська католицька церква у Вінніпеrу. 

В дні 23 жовтня отварено церкву для богослуження. Вро
чистого чину відкриття довершив епископ Василій Ладика 
при помочі о. П. Божика та його сина о. Володимира. В мі

сяці грудні того ж року, від 18--25 відбулася в новоство
реній парохії перша місія, яку переводив о. Володимир 

Краєвський, з чину Редемптористів. Сотні вірних брали 

участь у відправах і науках. Найбільшою потіхою були 

шкільні діти, для котрих окремі науки говорив о. Володи

мир Божик. На пам'ятку першої місії поставлено перед 
церквою дубовий хрест. 

Молода парохія потребувала фондів сплачувати дов

rи, що їх затягнули на будову, бо, коли будова була закін

чена, виказалось, що в праці жертвували парахіяни 2,430.90 
долярів, а в грошах 3,510.43 дол. Все решта будовано на 
кредит. Для підсилення фінансів влаштовувана базарі й 

контести. Перший базар відбувся в лютому 1939, а пер

ший контест панночак в жовтні того самого року. В кон

тесті принімали участь: Марія Ничак, Ванда Крочак, Єли

савета Диркач, Анна Махінка, Марія Данилюк і Марія 

Пташник. В черговому контесті, але вже пань, що відбув

~ся в 1940 р. участували: Анна Мудрик, Анна Шувет, Ана
стазія Матвійчина, Евдокія Деркач і Катерина Николин. 

Знова в 1941 році контестантками були: Евдокія Деркач, 

Катерина Николин, Марія Головата та Анна Петсон. Ба

-гато помагали церкві й парохії родини, що закуповували 
потрібні речі й образи в дарах. Тут позначилися такі ро

дини, як: Ничаки, Пруси, Дутки, Щербанєвичі, Пістуни, 

Бутники, Довбуші, Сволеби, Чепілі, Кузенки, Роборецькі, 
Мартинюки, Олекса Данилюк, Андрій Баранецький, Ольга 

Паздровська, О. Волосок, Ксеня Рекета, Василь Каспер, 

Текля Зарічна, учителька Марія Корецька, П. Батицька, 

Григорій Кузь і багато других. 
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Часопис "Церковне Життя" 

Повищі дані про початки парафії св. Андрея взяті 
з "Церковного Життя", що його видавав о. П. Божик, бу
дучи парохом Церкви св. Андрея. В першому числі цього 

видання зі серпня 1938 р., про появу його сказано дослів
но так: "Ціль цего памфлету являється та, щоб виявити 
інтересованим життя і рух кругом церкви св. Андрея з 

нагоди посвячення угольного каменя 14 серпня .... Комітет 
не хоче тримати, мовляв, під полою свою діяльність, а 

квартально оголошувати друком, хто чим займався в гро

маді, щоби про це знали ширші круги нашого громадян

ства". Треба признати, що цей квартальник сповнив своє 

завдання та тим самим став першоджерельним інформа

тором про піонерські початки ларохіі св. Андрея. 

В другому числі "Церковного Життя" пояснено, що 
новостворену парафію віддано під покров св. Андрея,. 

апостола України, а церкву збудовано з нагоди 950-літ
нього ювілею хреrцення України, що відбулося за воло

діння Володимира Великого в 988 році. Архітектом церкви 
був син українських піонерів Петро Довбуш, що закінчив 

фахові студії зі золотою медалею. 

В третьому числі довідуємось, що в ларохіі зоргані
зоване 7 листопада 1938 р. Свічкове Товариство св. Ки
рила і Методія. Членами можуть бути не лише мужчини,. 

але теж жінки. Товариство дає поміч парохіяльному за
рядові, дбає про красу внутрі і назовні церкви та допо

магає у фінансових потребах громади. Першими членами 

заряду були: М. Пістун, предсідник, О. Данилюк, заступник,. 
Г. Довбуш, скарбник, І. Яремій, рекордовий і фінансовий 
писар. Провірники: йосиф Любчинський, Володимир rу
лєвич і Михайло Сволеба. 

Другим товариством, що зорганізувалось 2-го груд

ня 1938 р. при церкві було "Жіноче Товариство"- Старші 
Сестриці ім. Пречистої Діви Марії. Завданням товариства 
є помагати парафіяльному зарядові у всіх працях, при 

чім допильновувати церковної чистоти та достарчувати 
предметів до Служби Божої. В потребах відвідує хворих 
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парахіян та несе їм моральну матеріяльну поміч. Крім 
цього допомагає переводити парохіяльному зарядові ба
зарі, чайні вечерІ, ликники й інші підприємства. о. Бо~ик 
назвав це товариство "правою рукою парохії". Товари
ство мало до помочі т. зв. "Дванадцять господинь", які 
запопадливо допомагали в працях товариства. До цієї 

дванадцятки належали: Па раскевія Кузенко, Антоніна Гав

рисишин, Евдокія і Марія Ничак, Катерина Осадчук, а 

дальше парахіянки: О. Березяк, А. Джаман, П. Пилипчук, 

А. Возьна, А. Барабаш, К. Шандра й Е. Баран. Першою го

ловою цього товариства була Марія Ничак, а до управи 

ще входили: К. Сволеба, заступниця, М. Романів, скарб

ник, М. Крук, секретарка рекордона та М. Пістун, секре

тарка фінансова. Провірницями були: А. Пастернак й А. 

Ше.лест. Сестрицтво ім. Пречистої Діви Марії добре госпо

дарило, бо вже в першому році приспорило парахіі по

над 900 долярів. 

Товариство Молоді при парохії було зорганізоване 

б-го грудня 1938 р. під іменем св. Сисилії, покровительки 
церковного співу і музики. Першим завданням товариства 

було передусім належати до церковного хору, дбати про 

його розвиток, стягати відповідні співацькі сили та "роз
носити добру славу парохії. До товариства належали теж 

ті, що з різних причин не могли співати в хорі. Члени від

бували свої сходини раз в місяць ,влаштовуючи чайні ве

чорки переплітані різними доповідями. Співачки, церков

ного хору одержували від пароха хрестик на г~уди або 

віночок від товариства підчас їх вінчання. 

З початком 1939 р. було створене Братство Послідної 
Помочі. Про нього сказано в "Церковному Житті", що 
.,це є найприступніше братство в місті, яке бере найменші 
вкладки та приймає членів в найстаршому віці". 

В дні 22 жовтня 1939 р. Парохія св. Андрея обходила 
свою першу річницю отворення церкви при співучасті вла

дики Кир Василія. По відправі відбулося офіціяльне від

криття залі під церквою та прикрашення її історичними 

портретами. В тому ж році парохія вперше обходила Ли-
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стопадове свято та річницю Хрещення Украіни. Тоді саме 
відкрито читальню ім. Митрополита Шептицького. 

В 1940 році в березні отці: Іван Бала та Дмитро Гав
рилюк переводили реколекu:ії в парохії й між іншим 180 
дітей учащали на науку релігії. В тому ж році в дні 21-го 
березня вперше зійшлися разом молодечі організаціі всіх 
nарохій та відбули спільну нараду під церквою св. Андрея 

й там створено Центральний Комітет, якому мали підля

тати всі молодечі католицькі товариства. Екзекутиву цьо

го комітету очолив Полікарп Божик, голова молодечого 

товариства при парахіі св. Андрея. Цей Центральний Ко

мітет дав початок існування Українського Католицького 

Юнацтва (УКЮ). 

27 -го жовтня парохія св. Андрея врочисто справляла 
свою другу річницю. В цьому часі парохія вже була фі
нансово від нікого незалежною установою, а життя в ній 
стало плисти нормальним руслом. Була примірна співпра
ця пароха з парохією та організаціями при парохії. Це 

унапрямлювало молоду парохію до ще сміливіших кро

ків, що часами видавалося, що це переходило навіть межі 
nарохіяльної спроможности. За піддержкою однак загалу 

цієї дільниці, зокрема "Рідної Школи" ім. М. Шашкевича 
ці починання не тільки були щасливими, але теж успіш

ними у виконанні. До таких плянів належав передусім 

плян побудови пам'ятника українським піонерам, а даль

ше пам'ятник впавшим в обороні батьківщини. 

Пам'ятник українським піонерам 

В "Церковному Житті" за жовтень 1940 р. о. П. Бо
жик так писав про 50-ліття українського побуту в Канаді. 

"На другий рік будемо числити пів століття нашого 
побуту в Канаді й українське громадянство мусить чи
мось відзначити той період часу в новій землі. Таке від
значення належить до патріотичної і культурної праці і 
кожний нарід, що зайшов з Европи до Канади і пережив 
пів століття все чимось відзначував своє півстоліття в но
вій землі. 
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В нас, українців, не бачимо приготування до поваж

ного відзначення нашого першого півстоліття в Канаді. 
Тут і там, чуємо, готуються деякі товариства видати від
повідні брошурки, описати в них долю і недолю нашого 

побуту за той час в новій землі. Крім того напевно масо

во відбудемо Головною вулицею демонстрацію до міської 
авдиторії, де дамо концерт з кількома промовами. Однак 
на нашу думку брошурок виданих з тої події і демонстра
ції цілком за мало. Самі брошурки і демонстрація будуть 

свідчити перед нашими співгорожанами та нашим сучас

ним молодим поколінням, що тут народилося і виросло, 

досить мізерний наш політичний та господарський стан ... 
Треба конечно якогось більшого відзначення і то тут у 

Вінніпеrу, де нас українців буде щонайменше 25.000 осіб, 
де маємо свої церкви, рідні школи та другі осередки", ро

зумував автор. Хоча ці рядки писались в 1940 р., то коли 
однак прийшов 1941 р., то український Вінніпе!, на жаль, 

нічого тривкого не поставив тим братам, що перші стали 
орати канадійську цілину та прорубували перші стежки 

в канадшських пралісах. Не вспів в тому році сказати 
свойого остаточного слова й український Пойнт Доrлес. 
Однак українці цієї дільниці обіцянки додержали в чер

гових роках. Заходом парохіяльного заряду Церкви св. 

Андрея побудовано щойно літом 1943 р. пам'ятник укра
їнським ліонерам таки на площі коло церкви св. Андрея. 

Грошей на будову пам'ятника не брано з парохіяльної 
каси. Потрібну суму зложили парахіяни та члени "Рідної 
Школи" ім. М. Шашкевича. Пам'ятник збудовано з гра

нітного каменя, а головним його будівничим був Степан 
Панкевич. Пам'ятник збудовано з нагоди 50-літнього юві

лею прибуття до Канади Василя Ілиняка та Івана Пили

nівського, що nриїхали до Канади зі села Небилова, Ка
луського nовіту в 189'1 році. Але, як говориться в офіцій
ному повідомленні, пам'ятник не збудовано тільки для них. 
його ставлено для тих, що прибули перед ними та після 
них. Будовано для всіх, "котрі прибули в перших часах 

еміrрації". На відслонення пам'ятника запрошено таки са

мого В. nлиняка з Чипмен, що мав символізувати своєю 
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Пам'ятник україн

ським піонерам 

в Канаді 
Memorial to the 

Ukrainian Pioneers 

появою когорту тих перших. Пам'ятник відслонено в не

ділю 5-го вересня при великім здвизі українців, а відсло
нив його старший віком громадянин йосиф Дима. Чину 

посвячення довершив Кир Ніль, еспископ-помічник при 
співучасти українських священиків. Відповідні промови 
виголосили: Епископ Саварин, о. П. Божик, алд. й. Степ
нюк, А. Загарійчук, Г. Кузь. На листі піонерів-поселенців 
були: й. Ковальчук, й. А. Дим а, й. Сидор, П. Пилипчук 

з дружиною, Т. Федак, й. Степло, й. Свидюк, й. Жулков
ський, Т. Олеськів і пані: А. Панчак, Д. Чопик, В. Томкинс, 
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А. Закіям іМ. Коженьовська (гляди "Новий Шлях" з 11-го 
вересня 1943 р.). 

Повищі вичислені й другі творили біля пам'ятника 
живий образ, що пригадував перших українських піоне
рів у Канаді. Побіч них були їхні внуки, як нові парости 
канадійських українців. Всі вони разом мали символізу
вати тяглість української історії в Канаді, її нерозривного 
контакту з рідним материком в культурній і національній 

площині. 

Англомовна преса тепло привітала побудову пам'ят

ника українським піонерам і з того приводу помістила 

прихильні статті українцям у Канаді. Знова церковний ко

мітет св. Андрея виніс постанову, "щоб кожного року 
українці Пойнт Доrлес відбували поминальні відправи 

коло пам'ятника в місяці вересні й в тому часі виголошу

вати відповідні промови в честь піонерів". (Гляди Бюле
тень церкви св. Андрея, ч. 7-го грудня 1943, стор. 4). 

На пам'ятнику є напис: "На пам'ять 50-річчя посе

лення українців у Канаді. Василь Ілиняк, Іван Пилипів

ський, піонери-поселенці прибули 7 вересня, 1891. Хай 
живе Канада". Побіч видніє той сам напис в англійській 

мові. 

Пам'ятник в честь поляrлим 

Українська спільнота на Пойнт Доrлес уважала за до

цільне вшанувати теж воїнів, що впали в обороні своєї 
батьківщини. Крамі самостійницького й культурного пра

пора о. Маркіяна Шашкевича*) бажалось поставити па

м'ятник на честь українських вояків та їх товаришів зброї 
в канадійській армії. До ареалізування цих плянів була 
добра нагода, бо Друга світова війна розвинулась була на 

всіх фронтах. Канадійські воїни, серед котрих українці за

німали одне із чільних місць, клали масово голови в обо

гоні великих демократичних свобід заходу, а тим самим 
Канади. Зрозуміло, що й листа упавших українських воя-

*) Гляди про це окремий розділ, стор. 219 "Студій". 
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Пам'ятник в честь попяr пим 
То the Тhousands in Arms Fallen 

OUR DEFENDERS 
These, in the day when Heaven was falling, 

The hour when Earth's foundations fled ... 
Their shoulders held the sky suspcnt.led; 

They stood, and Earth's foundations stay. 

And these did strike for Canada; 
And man and maid ore free 

То foil and spoil the tyrant 
Beneath the greenwood tree. 

Григорій В. Кузенко, 

• 1924, t 1944 
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ків зростала з дня на день3 ). І саме їм, цим безіменним, 

що впали в рядах й фронтах Канади як теж їхнім побра

тимам, що боролися й полягли за свободу України, за 

ініціятивою парахіі св. Андрея, а зокрема її пароха о. П. 
Божика, збудовано на парохіяльній площі пам'ятник. Па

м'ятник цей, у висоті 18 стіп, збудовано з rранітних каме
нів, у виді піраміди, а на верху його станув ангел з лавро

вим вінком у руці. Відслонення і посвячення цього пам'ят

ника відбулось дуже торжественна в неділю 13-го вересня 

1942 р. В цьому торжестві взяли участь лефтенент rовер

нер Р. Ф. Ме~Вілліямс, відділ війська 17-ої й 19-ої батеріі 

38-го Полевого Реrіменту Канадійської Армії в резерві. 

Прибула теж масово шкільна молодь. Вшанували урочи

стість сивоголові піонери та батьки упавших. Понад кіль

ка тисяч народу участували в цих торжествах. Як вияв по

чувань приявних говорили за них кілька сот вінців й бу

кетів цвітів, що були вкрили пам'ятник. Була це подія, що 

переходила межі парахіі чи дільниці, а навіть міста. Цей 

патріотичний вияв почувань канадійська спільнота зав

дячувала ініціятивіта праці української спільноти в Шаш

кевичівській дільниці, бо старанням існуючих тамже орга

нізацій збудовано цей пам'ятник. Багато людей жертву

вали по кільканадцять днів праці, а сам будівничий С. 

Пашкевич працював 28 днів. 

На пам'ятнику виднів двомовний напис "Тисячам 

Українцям Канадійцям в Другій світовій війні та їх побра

тимам по зброї", а в англійській мові це звучало: "То the 

З) За статистичними даними в збройних силах Канади було в 

Другій світовій війні около 35.000 українців. Отже, якщо порівняти 

цю цифру із статистичною цифрою українців з 1941 р., що виносила 

305.869, тоді 11.4 відсотків українців служили в збройних силах Ка
нади. Вже на початку 1940 р. директор Публичної Інформації подав, 

що 10% добровольців зі Саскачевану були канадійці українського по
ходження, хоч такі канадійці представляли менше чим 10% населення 
тієї провінції. (Гляди: "Вклад українців у воєнні зусилля Канади", до
повідь інж. В. Коссара. "Перший Есеканадійський Конгрес Українців 

Канади", стор. 38---48). 
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Thou,sands of Oanadians of Ukrainian Descent and Тheir 
Brothers in Arms Fallen in the Second Wor1d War". 

** * Українська спільнота на Пойнт Доrлес, чи як це її по-
пулярно звуть Шашкевичівською Дільницею, високо дер

жала прапор канадійського патріотизму. Українське жі
ноцтво опікувалося хворими вояками, співпрацюючи в 

Червоному Хресті через "Українську Жіночу Раду" в Він
ніпеrу, що в лютому 1940 р. видала апель до спільної пра
ці. Жіноцтво висилало кожнорічно дарунки на Великодні 

свята для "всіх вояків", бо як сказано в протоколі Жіно
чого Товариства ім. Ольги Басарабової, "бо вони всі ра
зом воювали". Українське жіноцтво збирало фонди на 

Червоний Хрест або давало безкорисну працю, тоді коли 

сини й дочки та мужі йшли добровольцями на вояцьку, 

фронтову стійку. 
Пам'ятник Воїнам на Пойнт Доrлес був видимим сим

волом патріотичних почувань й зусиль цілої канадійської 
спільноти, тому через роки війни він був збірним місцем, 
де ці почування маніфестовано. Тижневик "Українські Ві
сті" від 22 червня 1943 р. так писав про ці патріотичні тор
жества, що відбувалися в цій дільниuі: 

"В неділю, 6 червня 1944 р., парохія св. Андрея 
в Вінніпеrу вшанувала сердешним спомином і молит
вою всіх поляглих українських вояків у Канадійській 
Армії та їх побратимів по зброї, які полягли герой
ською смертю в Гонr Конrу, Дієпі та інших фронтах. 
На свято прибуло около півтора тисячі місцевих укра
кнців ... Церква св. Андрея і пам'ятник були удекоро
вані бритійськими, канадійськими й українськими пра
порами, а також кедровими й сосновими вінками. Ду
хова орхестра під проводом Галаса відіграла бритій
ський, канадійський і український гимни та кілька ін
ших пісень. Після промови пароха о. П. Божика ска
зав слово премієр Манітоби, Стюарт Гарсон, а далі 
полк. Дж. Греєм, лефтенент В. Валл та Ст. Степнюк 
від Міської Ради. В часі приняття промовляли ще крім 
премієра Гарсона й Гр. Кузя, А. Малофій й панна Ку
зенко. Знова програмою на дворі і в залі проводив 
йосиф Щербанєвич. Свято було просЯкнуте канадій
ським й укаїнським патріотизмом". 
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Героїзм української людини 

На маргінесі збірного українського патріотизму в ча
сі Другої світової війни та готовости цієї людини посвя

тити своє життя за високі людські ідеали, доцільним в 

цьому місці згадати й про тихий героїзм цієї людини су
проти свойого ближнього, що заблис своєю величчю в цій 

"трето-класній дільниці" в 1933 р. Хоча хронологічно він 
не гармонізує з даними наших днів, однак тематично він 
доповняє образ української людини в Канаді. 

Цю героїчну історію писав український безробітний, 

Степан Стецюк. Досвіта 21-го листопада т. зв. "бордінr' 
гавз" при вулиці Генрі, де жив Степан Стецюк, нагло за

горів. Степан мав багацько часу, щоб спасти своє життя 

та забезпечити свій клуночок, в якому були його найко
вечніші речі. Він однак знав, що твердим сном спали в 

цьому домі другі такі самі, як він, безробітні, яким він 

навіть числа не знав, та властитель з цілою родиною -
шостера дітей. Дванадцятьом поміг він втечи надвір. Від

так ще знадвору вернувся пошукати, чи хто в середині не 
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Могила героя Степана Стецька, 

побіч Микола Залозецький, промотор цього пам'ятника 
In Honored Memory of Stefan Stechuk 



залишився. Саме тоді переміг його дим. Найшли його 
напоперек ліжка - на поверсі. З тих що були у цьому 
домі, тільки один 69-літній чоловік обсмалив собі лице 
і руки, коли втікав надвір. Всіх вирятував Степан Стецюк, 
тільки сам заплатив життям. Господар дому Луїс Кеббидж 
оповідав, що Стецюк збудив його з жінкою і поміг пови
носити його шостеро дітей надвір. Ніхто не знав прізви
ща того, що спас іх життя. Щойно пізніше його ім'я від
читано на "реліфовім" квитку, що знайшла його поліція 
між його речами. 

Був це незаперечний героїзм Степана Стецюка й мі
сто Вінніпеr справило йому належний похорон. Над його 

домовиною світилося 12 свічок, по свічці від кожної осо
би, якій він врятував життя. 

І цей героїзм сірої української людини був би пішов 
в забуття, як багато подібних, якщоб не відгукнулобея 

було шляхотне й патріотичне серце аптикаря Миколи За

лозецького, що своїми письмами до англомовної преси 
та власною ініціятивою започаткував фонд на пам'ятник 

цьому призабутому синові української землі. Цій справі 

віддано послужила часопись "Вінніпеr Трібюн". Пам'ят
ник збудовано на цвинтарі "Всіх Святих" в рік пізніше, а 
в міській ратуші вмуровано пропам'ятну таблицю з напи
сом: 

"In honored memory of Stefan Stechuk, who at the cost 
of his own life on the night of N ovember 20, 1933 saved 
twelve people from death Ьу fire. His body lies at All 
Saints Cemetery, where the grave is marked Ьу а 
suitable stone. These memorials have been erected as 
а public recognition of а noble deed". 

У відкритті пам'ятника героєві Стецюкові взяли 
участь представники провінційного уряду з премієром на 
чолі, посадник міста, представники різних церков й укра
їнської спільноти. о. Пантелеймон Божик "парох Пойнт 
Доrлес-у" враз з другими отцями служив панахиду, а ан

гліканський примас 1. О. Стрінrер сказав при відкритті па
м'ятника, що "Степан Стецюк дав своє життя, щоб другі 
могли жити". Премієр Манітоби Джан Брекен доповнив 
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це словами: "This was one whose adopted home was Can
ada. His ancestral home lay far away in the plains of the 
Western Ukraine. Not а Canadian citizen here today but 
realizes and shares the pride you must feel. You have а 
worthy pride in your characteristicв and traditions, and 
now you have shown that you are able to make the supreme 
sacrifice if needed. One year ago this was an unknown Ьоу. 
Now he is to Ье honored one of our heroes".4 ) 

В цьому цитованому вислові була теж неначе ціла 
алегорія до всієї української спільноти в Канаді. З "незна
них людей", "без імені і без роду", "undesivable element", 
з "unpreferred country", "людей в кожухах", розгублених 
в просторах Канади і міських заулках, розпростирала до 
лету свої крила спільнота, свідома своїх вартостей і цілей, 
спільнота з високоякісними чертамн вселюдських ідеалів. 

Так збірнотно й індивідуально писалась історія українців 
не тільки на Пойнт Доrлес, але в цілій Канаді. 

Щоденні бу дні І драми 

Крім героїчних зусиль, днів підйому й величі українці 
Пойнт Доrлес мали свої щоденні будні. В часі господар
ського застою в Канаді, т. зв. великої депресії, багато із 

них не працювали і були здані на суспільну допомогу т. зв. 

"реліф". Часами не було не тільки за що дітей прибрати, 

але теж не було достатньої поживи для них. Дехто кори

став зі спільних кухонь. Роками не було виглядів на кра
ще. Здавалося, що це поважно вплине на організаційне 
життя спільноти. Однак зацікавлення загальними пробле
мами спільноти не завмирало, навіть тоді, коли треба було 
жебрати гроша в тих, що працювали або працювали ча
стинно, щоб заплатити податок за свої інституції. Що 
більше, удари спільної долі скріплювали наших поселен

ців орагнізаційно. Властиво, культурно-освітне, а опісля 
церковне життя Пойнт Доrлес формувалось в час най

більшої господарської депресії. Проти надій украінці спо-

4) Доповнення ,цо ці ві іс'Іоріі героїзму rІи,ци: Winnipeg Evening 
Tribune 1934, Jan. 31, Feb. 1, Feb. ·з, Feb. 5, Sept. 22, Sept. 29, Oct. 1, 
Oct. 12 
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о. ПантелеАмон Божик, 

організатор Шашкевичівської дільниці 

і парохії св. Андрея 

Rev. Р. Bozyk, Inspirer and Organizer 

дівались. Коли прийшла Карпа1Х:ька Україна й треба було 
дати матеріяльну допомогу, відмовляли від уст, а жер

твували. З новими національними надіями щодо Рідної 

Землі заскочила їх Друга світова війна й запалила в сер

цях ще більші надії. Впарі з війною прийшло матеріяльне 

полегшення, а навіть ріст, але зза океану від рідних при

ходили невиразні вісті й це тривожило їх, бо всі очікува

ли великих "Во скресних Днів". Тимчасом війна й участь 
Канади в боротьбі з фашистською Німеччиною мала свої 
місцеві, канадські потреби. Українська спільнота в Канаді 
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відразу визначила своє місце в цій боротьбі. Як завер
шення ціеї nозиції nоста,в Комітет Українців Канади, яко
го беззастережно nіддержали українські церкви та всі на
ціональні організації Канади. Українська сnільнота на 
Пойнт Доrлес не була nозаду в цьому відношенні. Був це 
зрілий маніфест української елаяности й сили. Конгрес 
відбувався "в межу" історичного "іміrранта", що в своїх 
холодних і неnривітних стінах nеред 50-ти роками прині
мав шукаючих ліnшої долі українських людей. Були вони 
незнані собі, розгублені, бо їх ділили на австріяків, росіян, 
"rалішинс", "рутеніенс" й інших, ба що більше, nогор
джувані довкіллям. В 1943 році їхні брати, сестри, дочки і 

сини радили вже спільно над обороною Канади та її кра

щим будучим. Скільки життевої сили й оправданих надій 
народу заховані в цих nівстолітніх буднях та спільнотній 

драмі?! 

•• • 
Серед щоденних малих й великих турбот і радостей 

nрийшла ненадійна смерть того, що через чвертьстоліття 

активно впливав на обличчя українства на Пойнт Доrлес. 
В дні 20 листоnада 1944 р. від удару серця в своему меш
канні, на Дізраелі 73, nомер о. канонік ПантелеАмон Божик. 
Довго сумувала сnільнота за ціею nровідницькою nостат
тю. Найбільший сум наляг був таки на його nарохію. 

о. Иосиф Пуляк 

Парохія св. Андрея не довго була без nастиря, бо вже 
в грудні 1944 р. nрибув на опорожнене місце о. йосиф Пу
ляк, що безпереривно повних двадцять років nрацює для 
ціеї парохії та є духовим батьком всіеї Шашкевичівської 
дільниці. З огляду на такий довгий шлях nраці цього nа
стиря серед українців на Пойнт Доrлес, доцільним більше 
сказати про життя ціеї людини. 

о. й. Пулякуродився 4 грудня 1896 р. в селі Гермаків
ка, повіт Борщів, Західня Україна. В 1913 р. nрибув до Ка
нади, де закінчив середню школу в Колеrії св. йосифа в 
йорктоні, Саск. Вищі теологічні студії nокінчив в Семина-
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о. ·шамб. Яосиф Пуляк, 

будівничий парохії св. Андрея 

Rev. J oseph Pulak, Dean of Winnipeg 

рі св. йосифа в Едмонтоні, Алберта й після того був руко

положений архиєпископом Василіем Ладикою на священи

ка в 1934 р. Від часу своїх свячень о. й. Пуляк душпасти
рюва·в в Манітобі. 

Перший рік свойого священства мешкав у Вінніпеrу 

й обслуговував парохії: Портидж Ля Пр ері, Гедешвил, Елма 
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та Кенору в Онтеріо. В 1935 р. до 1944 він обслуговував 
Брендон, Мавтен Ровд, Ніпаву, Мінедозу, Риверс, Сурис, 
Скандпнавію й Ст. Клавд. Цей терен місцями ще не був за
ораний. Треба було починати від першої скиби організа
ційного життя. Зорганізо·вано церковні громади в Ніпаві, 
Мінедозі, Сурис і Ст. Клавд, а відправи покищо відбува
лись в приватних домах, публічних школах або латинських 

костелах. В коротці місійне поле почало вкриватись бо

жими храмами. В 1940 р. побудовано церкву в Нілаві й Ст. 
Клавд. В 1941 р. побудовано нову церкву в Брендоні, а в 
1942 р. церкву в Мінедозі. Життя в тих околицях скоро 
поллило релігійним й національним руслом. Все це діялось 
за старанням о. й. Пуляка. 

о. й. Пуляк виявився гідним наслідником ревного о. П. 

Божика. Церковне життя парохії св. Андрея поглиблюва
лось з кожним роком і давало свої добрі плоди. Парохія 
розросталася і розбудовувалась та конструктивно зазу

блювалась з життям цілої української спільноти на Пойнт 

Доrлес. Авторитетне слово цього загально-любленого й 

шанованого пастиря часто важило у вирішуванні важливі
ших проблем не тільки парохії, але теж цілої Шашкевичів
ської спільноти, а часто йшло далеко поза круг його осід
ку. Це належно оцінила церковна ієрархія та наділила його 

гідністю декана Віннілежеької округи, а в 1961 р. гідністю 

шамбеляна. 

Новий Господній храм 

Перша церква служила релігійним потребам своїх па
рохіян до 1956 р., коли то випадок хотів, що в жовтні ну
тро церкви загоріло. Шкоди були великі й основні що до 
будови. Це заставило церковний комітет на чолі з паро

хом о. й. Пуляком приспішити будову нової церкви, котру 

започатковано 1955 р. посвященням площі в дні 12 червня. 
Площу під церкву було закуплено дещо вчасніше від па

рохії Непорочного Зачаття Марії. 
Тимчасом церковній управі не лишалося нічого 

іншого, як іти в комірне. З поміччю прийшов о. 
Дж. Фіцджеральд, парох Церкви Непорочного За-
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Новозбудована Церква св. Андрея 
New St. Andrew's Ohurch, built in 1956---1958 

чаття Марії (lmmaculate Conception Church), першої 
римо-католицької парохії в північному Вінніпеrу, до 
котрої то парохії, з церковної конечности, мусіли належати 
українські поселенці, що прибували у вісімдесятих роках 
до Вінніпеrу. Пів року відправлялися в цій церкві богослу
ження, а тимчасом на площі набутій від цієї парохії ріс но
вий храм. Як тільки збудовано й викінчено підвал нової 
церкви, церковна громада перейшла на своє нове місце. 
Будова нової церкви, що приміщується на розі Юклид 
й rренвіл тривала повних три роки. в дні 17 червня 1956 р. 
відбулося посвячення угольного каменя, що його довер
шив Митрополит Кир Максим, а посв'ячення хрестів пере
вів о. д-р прелат В. Кушнір в дні 29 липня 1956 р. Архи
єрейське отворення новозбудованої церкви відбулося в 

урочистій формі в дні 15 червня 1958 року. В ньому участу
вали кромі Митрополита Максима з духовенством теж 
представники міста, українських організацій й парохій ці
лого Вінніпеrу, а передусім членство організацій Шашке
вичівської дільниці. Церква побудована в старому україн
ському стилі й належить до кращих церков міста Вінніпе
rу та є окрасою цієї дільниці. 
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Пляни під будову церкви виконував архітект М. Зу
ник, а саму будову переводив будівничий С. Зуляк. Кошти 

виносили около триста тисяч долярів. Розмір церкви 120 х 
40, а в хресті на 60 футів. Церква має чотириста п'ятдесять 
сидячих місць, де можуть легко приміститися триста ро

дин, що творять парохію св. Андрея. Під церквою є вели

ка заля, де відбуваються парохіяльні приняття, концерти, 

тощо. 

Змагання за дальші успіхи 

Одною із ціх парохії св. Андрея завсіди було бажання 

змагати за великі й тривалі вартості. Як тільки сплачено 

довги за церкву, заряд призадумався над новими велики

ми цілями. І 

На полудне від церІ<'ви св. Андрея, за вулицею Джар

вис простягається обширна будівельна площа, що її опоя

сують вулиці Садерланд, rренвил й Джарвис. її розмір 133 
на 330 футів. Цю площу закупила парохія св. Андрея за 

50,000 долярів на те, щоб в короткому часі зб у дувати там 
дім української молоді з відповідними устаткуваннями, що 

не уступалиби перед найбільш модерними домами молоді 
в Канаді чи ЗДА. Провід парохії правильно розцінює, що 

ріст кожної спільноти залежить від доросту - цебто мо

лодого покоління. Яка якість цього покоління, така вар

тість цієї спільноти в будучому. Того рода планування й 

факт закупу цієї площі приняли українці Шашкевичівської 
спільноти з неприхованою радістю. 

До великих праць парохії св. Андрея треба зачислити 

теж розмалювання церкви, що його довершив непересічної 
слави маляр Святослав Гордниський зі ЗДА в співпраці з 

малярами: Романом Ковалем та Петром Олійницьким з 
Вінніпеrу. Церква св. Андрея- це другий з ряду Господній 

храм, що його розмалював маестро Святослав Гордниський 

у Вінніпеrу. З його іменем і працею зв'язана Катедра св. 
Володимира й Ольги, що була розмальована в 1962 р. В мі
сяцях липні - вересні 1964 р. розмальовано церкву св. Ан
дрея. С. Гордниський не тільки маляр. Він поет, письмен-
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ник, і критик та знавець літератури й мистецтва. його ми
стецька праця в розмалюванні церкви св. Андрея додала 

українській спільноті Шашкевичівської дільниці тривких 

мистецьких вартостей. 

Розмалювання церкви св. Андрея* 

Українське церковне мистецтво незвичайно багате. 
Більш як девять сторіч минуло від часу, коли Великий 
князь св. Володимир збудував у Києві величию Десятинну 

церкву, а згодом його син кн. Ярослав Мудрий - київську 
св. Софію, яка збереглася досьогодні. Це один з найвелич
ніших творів мистецтва на сході Европи, яким ми можемо 
справді пишатися. Від того часу панівним стилем нашого 
релігійного мистецтва став стиль візантійський (від Візан
тії-Царгороду, сьогодні Істамбул). У 5-6 вв. Візантія була 
великим осередком християнства, це були часи, коли Рим 
через наїзди різних орд був досить невеликим містом. 
Прийнявши в 10 ст. християнство через Візантію, наш нарід 
перейняв і її мистецтво, але воно впродовж віків набрало 

українських національних форм і вросло в мистецтво на

родне. 

З очищенням нашого обряду і повороту до традицій
них форм візантійського обряду, зріс і інтерес до того ми

стецтва. Але наші мистці не вдаволяються копіюванням 

старих зразків, вони беруть старі традиції в основу свого 

мистецтва, але намагаються творити по-сучасному. Великі 

заслуги в розвитку цього нового стилю, який звичайно на

зивають нео-візантійським, мав сл. п. Митрополит Андрій 

Шептицький. його слідами пішла й наша церковна єрархія 

в Америці і Канаді, а це спричинило великий розвиток но

вого церковного мистецтва в Новому Світі, бо на Україні 

релігія і релігійне мистецтво переслідувані і не можуть роз

виватися. Створені українськими мистцями розмалювання 

церков і іконостаси відрізняються своїми формами від ін

шого подібноГо мистецтва в Новому Світі своєю повагою, 

•) Розділ цей приготований маестром С. Гординським, на спе

ціяльно прохання автора цієї книги. 
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мальовничістю і глибокою, тисячлітньою традицією, пода

ною по-новому. 

В цьому стилі, нео-візантійському, була розмальована 
у Вінніпеrу катедра св. Володимира і Ольги, а останньо 
церква св. Андрея. Нутро церкви св. Андрея має архітек

турно гарну баню і луки, що дало змогу спеціяльним до

бором кольорів викликати сильні ефекти. Отак ціла церква, 
хоч і розмальована в строго традиційному стилі, виглядає 
новочасна, бо й призначена вона для людини сьогодніш
ньої. Осьде короткий опис розмалювання церкви: 

Святилище, ця найважніша частина церкви, має орна

ментовані всі стіни майже писанкавим взором на основі 

сплетених золотих хрестів. За престолом великий образ

ікона, на якому предст(tе.Jений Ісус Христос на багатому 

троні між Пресв. Богородицею і Св. Андрієм, патроном 

церкви. Розміщенням св. Андрея побіч Ісуса Христа підкре

слено значення цього святого, як заступника перед Госпо

дом. Вгорі святилища стеля має багатий виноградний ор

намент з монограмою ХР всередині, в оточенні звізд. Визо

лочений rзимс відділяє цю стелю-небо від долішньої ча
стини святилища. 

В копулі намальовано шість ангелів - шестикрилих 

серафимів, що мають Зб крил сплетених так, що разом тво

рять багату орнаментальну групу. Монументальний золо

тий обруч відділяє копулу від нижних партій церкви. Копу
лу підтримує чотири луки, оздоблені багатим орнаментом 

на золоті, разом майже 200 стіп довгим. В чотирьох три
кутниках між луками намальовані 4 Євангелисти з їх ембле
мами: св. Мате й з янголом, св. Марко зі львом, св. Лука з 

волом, і св. йоан з орлом. Кожна фігура є більш як 9 стіп 
висока. Ті 4 образи вписані в орнамент з виноградної лози. 

Коло самого святилища, як сторожі, стоять два анге
ли-архистратиги, тримаючи в руках прозорі сфери з Гос

поднім монограмам, т. зв. "печать Бога живого". На бічних 
стінах над вікнами розміщені два образи, кожен 80 кв. стіп 
великий: Зіслання св. Духа і Успения Пресв. Богородиці. 

Кожен образ має кільканадцять фігур. Стеля нави поблизу 
хорів оздоблена великим орнаментальним хрестом на золо-
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ті і чотирма орнаментальними медальйонами по кутах. Різні 
орнаменти й декоративні хрести розміщені на стінах, де 

цього було потрібно. Але навіть стіни, на яких немає ніяких 

образів чи орнаментів, грають свою декоративну ролю до
бором своїх барв, на яких спочиває око. 

Головним завданням артиста було не тільки оздобити 

стіни, але передусім добором образів, орнаментів і кольо

рів створити місце для духово-молитовної концентрації. 
Так як спів хору своїми мелодіями уводить людину в мо

литовно-піднесений настрій, так і гармонії форм і барв ма

ють викликати подібне враження. Наше церковне мистец

тво тісно звязане з літургією і, разом з хором, наче творить 

само частину літургічної відправи. 

Ваутро Церкви св. Андрея. 

St. Andтew's Church - Interiar View. 
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Перший вкоп землі пІд 

нову церкву св. Андрев 

доверwуе 

посол Іван Гавриmок 
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Митропопит Максим Германюк довершуе врочистого акту 

посвячення Церкви св. Андрея в дні 15 червня 1958 р. 

ТрадицІйне евичення пасок в ЦерквL 
о. й. Пупяк й миряни в новозбудованій церкві св. Андрея. 



= а. 
с 

= а. 
Q 
ІІІ .... -;: 
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ВІВТАРНА ДРУЖИНА ПРИ ЦЕРКВІ СВ. АНДРЕЯ, 1964 

1-ий ряд ( відліва доправа): В. rаба, Т. МатвіАчуи, О. Турчин, о. шамб. 
й. Пуляи, В. МеІ<дуrал, В. Мельнии.. Я. І<улии. 11-ий ряд: В. Сичило, 

Е. І<озаи, Г. Тутиалюи, І. Сичило, Ю. rаба, І. Голіниа. 

УІ<РА}.НСЬІ<Е І<АТОЛИЦЬІ<Е ЮНАЦТВО ПРИ ЛАРОХІІ СВ. АНДРЕЯ, 

1964 

1-ий ряд (зліва доправа): о. шам6. й. Пуляи, Л. Дудзии, І. Чериас, Д. 

МатеАио, Е. ГаннІбан, О. Мищишин, С. І<огун, М. ЮрцІв, Ш. І<ова
пии. 11-ий ряд: r. І<ульбаба, Ю. Мендрес, Б. Гензел, М. І<ирилів, Р. Ган

нібан, Е. Дудзии, Г. Шиварои, І. Гарапяи - голова УКЮ. 
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Танцювальна група під проводом І. Бодиара 

Виконуемо укреїнський національний танок "Козачок" 
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ДИТЯЧИЯ КЛЮБ ПРИ ЛАРОХІІ СВ. АНДРЕЯ 

Провідники rpynи (по середині): о. шамб. Я. Пуляк і В. Матвіїв; по лівій стороні, в третьому ряді: Пала
ниця; по правій стороні, в третьому ряді: І. Запісоцька і С. Москалик; в четвертому ряді, по правій стороні: 

Я. Москалик. 



Дитяча оркестра при парохії св. Андрея під проводом С. Пtдкович 

З колядою І побажаннями у Владики з нагоди Різдва Христового 
Калядують: Володимир Мельник. Ігор Голінка (держить дідуха), Оме

.'ІЯН Кордаwинець, Володимир СичИJІо, Юрко rаба, Олекса Турчин. 
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СОЦІЯЛЬНИй КЛЮБ ПАРОХІV СВ. АНДРЕЯ 

ПершІІіі ряд з.1іва: І. Стайнrар·т, М. rарлінська, Г. Шелест, І. Запісоцька, А. Мекдуrал, о. wамб. й. Пуляк, 
І. Деброні, В. Паланиця, П. Шелест, Дж. Тейлор. Сер~дній ряд: О. Яремич, Дж. Шалист, Н. Токар, М. Мекду

rал, А. Думка, А. Шелест, Е. Мик, Е. Деброні, М. Меклейн. Задній ряд: Л. Зарецький, Д. Мекмилен, В. Мик, 

Н. Токер, Н. Климчак, П. Шалист, В. Бирт, П. Шелест. · 



В І<ОНТЕСТОВОМУ ЗМАГАННІ ДЛЯ ДОБРА СВО€У ЛАРОХІІ 

Вгорі учасниці в 1940 р., відліва. доправа: Анна Мудрик, Анна Шувет, 

Евдонія Деркач, Анастазія Матвійчина і І<атерина Миколин. Внизу: 

І{онтестантки популярности в 10 років пізніше: А. rавліцька й Е. Кузіна 
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Приятелі Театрального Мистецтва під проводом І. Р. Білоуса ставили 
на допомогу парохії св. Андрея "Одержиму" і "На полі нрови". 
Два фрагменти з "Одержимої". На сцені вгорі: В. Бучинська (перша 

зліва), В. Гараляк (посередині), В. Грабик (крайний зліва). Внизу 

гурт дів'Іат нараджується. 
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ХОР ПАРОХІІ СВ. АНДРЕЯ, 1964 

1-ий ряд (зліва доправа): С. Москалиt<, К. rалярник, М. Маловська, О. Ганець, І. Запісоцька, о. шамб. 1'1. Пуляк, 
В. Матвіїв - диригент хору , М. Майданик, П. ПаланиL.І.я, К. Качор, Е. Ревуцька, Е. Ганнібан. 11-ий ряд: Е. Ба
рабаш, Ш. Кова.ІJик, М. Юрців, Е Кіс, д. Матейко, А. Матвіїв, О. Москалик, Л. Барабаш, О. Яремич, С. Козак, 

Н. Грабик, С. Когут, О. Мищишин. Ш-ий ряд: Г. r'айоха, П. Лостовський, Н. Качор, С. Кучма, П. Семенчук, 
І. Шимечко, В . Ганець, П. Гарапяк, Г. Шкварок, І. Сивак. ІУ-ий ряд: М. Іванчук, Б. Генцель, Я. Москалик, 

М. Кирилів, О. Ревуцький, Д. Кіналь, В. Паланиця, Р. Ганнібан, В. Грабик. 



..., 
s Л. У. І<. Ж. СВ. АНДРЕЯ, 1963 

1-ий ряд (зліва доnрава): А. Муринець, А. Матвіїв, П. Кузенко, М. І<ОRа.ІlИК, о. шамб. Я. Пуляк, А Барабаш, 

В. Вербенюк, А. Скоропата, О. Ганець. П-ий ряд: А. Ткачук, М. Медведчук, С. Муць, А. Бендера, К. Чура, 
М. Грабик, Л. Берестянська, А. Гнибіда, М. Думка, А. Буковська, Е. Ольхова, Т. Метельник. 111-ий ряд: М. 

Лехман, М. Клас, І. Митuак, П. Рубель, М. Проданюк, Г. Кабан, Е. Дудзик, М. Мельник. ІV-ий ряд: А. Ду-
биська, Б. Бирт, Г. Кравець, А. rаба, Г. Зьомбра. 
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СЕСТРИЦТВО ПРИ ПАРОХІЇ СВ. АНДРЕЯ, 1964 

1-ий ряд (зліnа доправа): М. Богайчук, С. Муць, Д. Герман, о. wамб. И. Пуляк, А. rавліцька, А. Шелест. 
11-ий ряд: Бодуйкевич, Е. Нецькар, І<. І<удрик, І<. Чура, М. Медверчук, І<. Кома 
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УПРАВА ПАРОХІІ СВ. АНДРЕЯ, 1964 
І ~ ~ .9: =t* Е 1_ tt111-IJI!!'! . .,.. ... -- - --- ..- ~·~:8"""'~~ 

1-ий ряд (зліва доправа): Н. Муць, А. Барабаш, В. Ганець, о. wамб. й. Пу ляк, В. БерестянськиА, П. Мое· 

калик, Г. Щербанюк. ІІ-ий ряд: С. Баран, П. Генцель, І. Кудрик, Р. Герман, М. ГавліцькиА, А. Бендера, О. 

Лівень. Ш-ий ряд: Г. Шелест, І. Деброні, В. Паланнця, Д-р Л. МаловськиА, П. Шелест. 



Василь Матвіїв, 
диригент церковного хору 

від його заіснування 

Во.'Іодимир БерестянськиА, 
дJв:·олітній секретар парохіі 

Пам'ятний 1950 рік. Повінь залила вулиці Пойнт Доrлес. 
Підвал церкви св. Андреи заляла вода. 
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Фрагмент зІ святку&аІUІн з нагоди 50-річчя створенJUІ украінської fepapxli 
в КанадІ. 

Розвязання маніфестаційноrо походу коло церкви св. Андрея (1962). 

206 



ІДЕАНА ТА ГАРМОНІйНА СПІВПРАЦЯ 

Церковний заряд, СтаршІ Брати, СтаршІ СестриuІ 

Щоб довершити таких діл, як це історія парохії св. 
Андрея віднотовує, треба мати провід й парахіян з вели
кими ідейними вартостями, що в гармонійній співпраці від
находять суть християнської любови та у любові ближ

нього, у вущому й ширшому значенні, знаходять себе, суть 

цілої спільноти. Без носіїв таких ідей не можна було б збу

дувати два величаві храми божі, ставити пам'ятники, рези

денцію для священика, дбати про мистецьке оформлення 
церкви та планувати про центр української молоді великих 

розмірів. Це великанська праця всіх парахіян та їхніх при

ятелів, а парохія св. Андрея може гордитись тим, rцо цих 

приятелів в неї дуже багато. 

В розбудові парохії велика заслуга припадає переду

сім проводові парохії та тим інституціям та організаціям, 
що при цій парохії існують та своєю працею доповняють 

духове життя цієї спільноти. Кромі провідних духовних 

отців, парохія мала теж в своїх рядах гарних провідних 

одиниць, що з посвятою працювали довгі роки. До таких 

належали піонери й молодше покоління. Тільки порядком 

приміру можна тут згадати таких, як й. Щербанєвич, П. 

Гаврисишин, О. Побережний, П. Кузенко, Лехмани, Шеле

сти, Гавліцькі, Германи, М. Богайчук, Барани, О. Лівень, 

Бодуйкевичі, В. Матвіїв, А. Баран, Москалики, Бендери, 

Марія Медведчук, Анна Скоропата, М. Різняк, Анна Баран, 

Барабаші, О. Мриrлад, К. Чура, Муці, Кудрики, В. Бере

стянський, а даJІьше десятки таких других, що відбули на 

своїх постах по десять, п'ятнадцять, а то й більше років. 

З молодшої генерації, і знову тільки примірно, момемо 

згадати таких як І. Деброні, Гр. Шелест, др. В. Ганець й ба

гато, багато других. Тому конечним є, хоч в загальних ри-
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сах, .літописним порядком, про цей провід та організації 
сказати, щоб передати це в память грядучим поколінням. 

Над цілістю справ парохії завсіди наглядав парохіяль
ний заряд з кожночасним отцем парохом на чолі. 

Перший церковний заряд оформився 22 травня 1938 р., 
в залі "Рідної Школи" ім. М. Шашкевича (про склад цього 
заряду та передісторію до нього гляди розділ "Піонерські 
початки". - М. Г. М.). Працював цей заряд з малими пер

сональними змінами аж до 1945 р. 
Перше засідання з новим парохом о. й. Пуляком від

булося 12 грудня 1944 р. 
В дні 23 червня 1945 р. був оформлений заряд з таких 

парохіян: й. Щербанєвич, О. Побережний, Ф. Холоднюк, 
П. Орисюк, І. Різняк, Гр. Кузь. Від жіночих зарядів входили 
до церковної управи: Анастазія Лехман, Марія Шутяк, Ан
на rав.ліцька й Марія Різняк. На тому самому засіданні, ко
ли був вибраний новий заряд, було обговорено вперше пи

тання будови парохіяльної резиденції. У висліді була ви

несена однодушна постанова, щоби в короткому часі взя

тися за будову резиденції. Добрі заміри щойно сповнилися 

1947 р. 
В 1947 р. оформився новий заряд. Сюди входили: й. 

Щербанєвич - діючий голова, заступник пароха, його 
заступник- Степан Баран, рекордо·вий секретар- Воло

димир Берестянський, його заступник - П. Петрух, фінан

совий секретар -- Василь Шумський й Олекса Побереж

ний - касієр, П. Орисюк і Ф. Хо.лоднюк, провірники. 

В 1948 р. працював той сам заряд, що в попередньо
му році. Була змінена й побільшена контрольна комісія, 

до контролі входили П. Орисюк, Гр. Якимів, І. Яківчук та 
О. Лівень. Парохія св. Андрея з кожним роком розроста

лась й була потреба збільшити заряд та покликати до 

життя "Ширшу Раду". До заряду теж запрошено на по

стійно Старших Братів. 

В 1949 р. церковний заряд вже складався зі слідуючих 
осіб: й. Щербанєвич, С. Баран, Р. Герман, В. Берестян

ський, М. Бортняк, В. Шумський, Т. Шумський, О. Побе
режний. До контрольної комісії входили: В. Бачинський, 
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О. Лівень, Гр. Щербанюк, В. Шелест, І. Кудрик. Старші 
Брати: Д. Козелко, О. Лівень А І. Різняк. Ширшу раду 
творили: П. Гаврисишин, Н. Шутка, В. Богайчук, Н. Ско
ропата, І. Кудрик, Н. Бодуйкевич, П. Москалик, В. Ба
чинський, В. Шелест, П. Безкоровайний, В. rулєвич, Д. Ко
зелко. Господарем дому станув М. Лехман й цю функцію 
виконував довгі роки. Цей сам заряд в поширеному скла

ді працював в році 1950, 1951 й 1952. 
В 1953 р. діючим головою станув С. Баран. Секретар

ство й надалі виконував В. Берестянський. йому заступ
ником був Н. Матвіїв, фінансовим секретарем - Т. Бодуй
кевич, касієром - Р. Герман. Контрольарами були: Н. 

Муць, Гр. Щербанюк та І. Баран. В цьому році уведено 

в склад заряду заступників, чи, як це звали, "поміч зарядо
ві". Сюди увійшли: О. Побережний, А. Діденко, Г. Кули
нич, Н. rалярник. Старші брати: Д. Козелко, О. Лівень, В. 
Бачинський, Т. Бодуйкевич й Н. Матіїв. В Ширшій раді 
працювали: П. Гаврисишин, Н. Бодуйкевич, В. Богайчук, 
Т. Оменюк, М. Шутка, П. Орисюк, М. Скоропата, О. Побе

режний, В. Шелест, L Кузіна, І. Кудрик, Т. Лебідь. В 1954 
році винесено теж ухвалу, щоб до Ширшої Ради входили 
ще кожночасні заряди Старших Сестриць й Ліrи Украін
ських Католицьких Жінок (ЛУКЖ). 

Від 1954 р. до 1957 р. заряд працював майже в незмін
ному складі. 1955 року побільшено заступників заряду 
("поміч заряду") до числа 17. й так там працювали: П. 
Безкоровайний, М. rавліцький, Ф. Семенюк, А. Бендера, 
І. Чура, Ф. Ізако, Н. Кульбаба, А. Цапик, А. Шутка, П. Ше
лест, Н. Ошанський, й. Білоус, В. Вовчук, й. Мриrлод. Та
кий стан залишився на дальші роки. В 1957 р. були ще 

окремі комітети ,як контестовий комітет: С. Баран, В. Ко
зубняк й М. Дроб ко, комітет чайних принять: М. r авліць
кий, І. Деброні, П. Москалик та пикинковий комітет: А. 
Бендера, А. Барабаш, й. Мриrлод, І. Баран, Н. Матіїв. 

В 1958 р. Андрій Бендера був вибраний діючим голо

вою нового заряду. Функції рекордового секретаря нада
лі сповияв В. Берестянський. його заступником станув 
Н. Матіїв, фінансовим секретарем - Андрій Барабаш, а 
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касієром - Павло Москалик. До контрольної ком1с11 на

лажели: Н. Муць, Р. Герман, М. rавліцький, Г. Щербанюк. 
До помочі зарядові були вибрані: І. Чу ра, Н. Кульбаба, 

А. ,fіІутка, й. Мриrлод, В. Козубняк, Т. Лібо, В. Матвіїв, 
М. Дроб ко. Старші брати: Олекса Лівень, В. Бачинський, 
П. Лі бо. Ширша рада: П. Гаврисишин, Н. Бодуйкевич, М. 
Шутка, І. Кудрик, Ф. Лебідь, В. Шелест. Книговодами па
рохії стану ли: І. Деброні й І. Станьrарт. 

В 1959 р. заряд працює в тому самому складі, що в 

попередньому році, з тою різницею, що допоміжний ко
мітет складався зі 16-ти членів. Сюди належали: Т. Бодуй

кевич, В. Матвіїв, В. Вербенюк, В. Козубняк, Е. Лехман, Г. 

Шелест, Н. Кульбаба, М. Дробко, Т. Лібо, А. Клим, С. Сто
рожук, Л. Зарецький, В. Шелест, Н. Бодуйкевич, І. Кудрик, 
др. Л. Маловський. 

В 1960, 1961 й 1962 роках заряд працював майже в 
тому самому складі. З нових членів прибули: др. Василь 
Ганець, Артур Пуляк, а до Старших братів ввійшов В. Бо

гайчук. 

Заряд вибраний в 1963 р. був перевибраний в 1964 р. 
Склад його слідуючий: діючий голова проф. В. Ганець, 
секретар ---- В. Берестянський, заступник секретаря - В. 

Вербенюк, фінансовий секретар - А. Барабаш, а його за

ступником в 1964 р. був Е. Свінціцький, касієр ---- П. Мос

калик. Контрольна комісія: Н. Муць, Гр. Щербанюк, М. 

rавліцький, В. Паланиця, П. Гензел, 1. Деброні. В 1964 р. 
вибув Н. Муць, а на його місце був вибраний В. Матвіїв, 

що безпереривно від 1949 р. провадить хором парохії. 

Старшим братом й надалі остався Олекса Лівень. Цю 

функцію сповняє він ще від 1949 р. Як помічники заряду 
працювали: П. Шелест, Г. Шелест, А. Мекдуrал, Л. Зарець

кий, др. Л. Меловський, В. Піткович (вибув в 1964 р.), В. 
Мик, І. Кузіна. 

Старші Сестриці, цебто Сестрицтво Пресвятої Діви 

Марії, працювали в 1964 р. в такому складі: Анна r авліць
ка- голова, заступниці: Марія Богайчук, Евдокія Герман, 

Параскевін Кузенко й Марія Медведчук; Стефанія Муць

рекордова секретарка, Катерина Чура ---- фінансова секре-
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тар ка, Антоніна Шелест - касі є рка, контрольна ком1с1я: 

Анна Бодуйкевич, Евдокія Нецкар, Катерина Кудрик і Ка
терина Кома. 

Доцільним відмітити, що довголітньою головою Се
стрицтва при церкві св. Андрея була Анастазія Лехман, 

що повних 18 років сповняла цю гідність. 

Братство ПослІдної ПомочІ 

Історія цього товариства датується з 1939 р. Взнеслі 
цілі Братства та його праця е окрасою християнських чес
нот парохіяльної громади св. Андрея. Вже сама назва го

ворить про ціль товариства. Братство несе останню услу

гу своїм членам на случай смерти. Тоді, коли родина по

требує найбільш моральної помочі, а часто теж матеріяль

них засобів на похорон, члени Братства спішать з одним 

і другим. Вони кожночасно складають помершому членові 
останню прислугу у формі Служби Божої та братського 

вінця. Вносять вони також відповідні складки на похорон. 
Морально вони е зобовязані до участи в похороні, мо
литвах та тризні по покійному членові. Творять вони со

бою неначе одну велику родину, що віддає свойому чле

нові заслужений відхід з поміж рядів живучих. Місячні 

вкладки цієї організації невеликі, але членські прислуги 
надзвичайні й глибоко християнські. Братство відбуває 

кожнорічно збори і старається крім членських вкладок 
приспорити дещо до своєї каси, щоб служити доброю до
помогою своїм чденам. Братство начислює около сотні 
членів. 

В 1964 р. Братство Послідної Помочі очолювали: Н. 

Муць - голова, Олекса Лівень - рекордовий секретар, 

Михайло Лехман - фінансовий секретар, Михайло lllyт

кa - касир. В контрольній комісії були: Р. Герман і Гр. 
Щербанюк. 

Ліга Українських Католицьких Жінок ( ЛУКЖ) 

Ліга Українських Католицьких Жінок (ЛУЮК) при 
парохії св. Андрея почалася з праці зі старшими дівчата
ми в осені 1945 р. Цей гурток дівчат відбував сходини з 
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відчитами та розривками. В дні 24 січня 1946 року відбу
лися перші збори ЛУКЖ й цей гурток дівчат ЦІЛІсно 
включився до Ліги в березні 1946 р. В той спосіб постав 
другий відділ ЛУКЖ в системі Ліги Українських Като

лицьких Жінок Канади, що ціллю своєю поставила релі
гійно-моральне освідомлення і усонершення своїх членів 
через повну співпрацю з Церквою та її проводом. Першо

го року було 20 членкинь, але ЛУКЖ стала постійно ро
сти так, що в короткому часі начнелювала понад 50 членів. 
Праця Ліги УКЖ є многранна, а поширювалась вона з ро

стом організації. На початку членкині присвячували ба
гато часу соціяльним зустрічам, контестам, пикникам, то

що. Впарі з тим несли моральну й матеріяльну допомогу 

своїм посестрам, дівчатам з фарм, що приїжджали до мі
ста, а опісля тим, що приїжджали з Европи. Останні ко

ристали теж з навчання англійської мови при ЛУКЖ. В часі 
великої повені в 1950 р. членкині опікувалися працівни
ками, що працювали на гаті, готуючи їм перекуски й обі

ди. Давніше членкині відвідували українців у "Ninette 
Sanatorium, а останньо в "Misericordia Hospital'. Через 
якийсь час опікувалися групою старших людей на Пойнт 

Доrлес. 

Членкині Ліги співпрацюють в тісному контакті зі 
Старшими Сестрицями парохії й допомагають влаштову

вати річниці й приняття з нагоди Різдва, Великодня, св. 
Андрея. Вони теж опікуються дітьми, що приступають до 

св. Причастя та в часі маївок. Влаштовують їм св. Мико
лая, Галовін та пикники. Що року мають "Весняний чай", 
а дохід з нього йде на потреби парохії. Членкині шиють 

постійно для Червоного Хреста. Кожного року беруть 

участь в переведенні збірки на "M·arch of Dimes", на Чер
воний Хрест та "Community Chest" та співпрацюють в 
"Українському Теr-дей". В 1962 р. Ліга переводнла релі
гійний перепис в терені. Кожного року вони жертвують 
по 25 долярів для Колеrії в Роблин та на Фонд сенатора 
Вала. Вони обов'язково участують в чайних приняттях на 

КУК, Школу св. Миколая, на сліпців (C.N.B.I.) й других 
харитатинних підприємствах. Для нової церкви членкині 
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зложилися по 50 долярів і закупили великий павук, а піз
ніше справили до залі внизу гарні заслони. ЛУКЖ влаш
товує доповіді для своїх членкинь та кожночасно бере 
участь в з'їздах своїх централь; з округи, провінції та до
мінії. В лютому кожного року членкипі влаштовують 

Службу Божу за померших посестр та спільно приступа
ють до св. Причастя. Такі й подібні практики та підпри
няття виконувала й виконує Ліга при церкві св. Андрея. 
Одним словом, це дуже активна організаційна одиниця, 
що багато допомагає в рості парохії та окружаючої її 
спільноти. 

Дещо з літопису ЛУКЖ 

Перший заряд ЛУКЖ св. Андрея був вибраний в 
1946 р. й його творили шість членкинь. Сюди належали: 
К. Божик, голова, М. Бажук, заступниця, В. Безкоровай

на, рекордова секретарка, С. Безкоровайна, заступниця 

рекордової секретарки, К. Чура, касієрка та М. Мендрес, 
заступниця касієрки. В 1947 р. склад заряду був вже в по
ширеному складі й мав контрольну комісію та окремий 

комітет для суспільних розривок. Склад заряду сліду

ючий: Д. Баран, голова, К. Божик, бувша голова, Г. Мри

rлод, заступниця голови, В. Безкоровайна, секретарка, А. 
Безкоровайна, заступниця секретарки, К. Чура, касієрка. 

Дорадниці: П. Кузенко, М. Лехман, М. Медведчук; соціяль
ний комітет: М. Базюк, М. Грабик, А. Богонос, А. Форо
щук; Контрольна комісія: А. Бендера, М. Думка й М. Ку
рилів. В такій організаційно-управній схемі працювала 
Ліга через довгі роки. На чолі організації були: Г. Мри
rлод (1948), Р. Герман (1949 і 1950), Д. Баран (1951-
1954), К. Чура (1955-1959), М. Клос (1960), Е. Муринець 
(1961), М. Ковалик (1962-1963). 

Секретарювали: А. Кузіна (1948), М. Бортник (1949), 
К. Чура (1950-1952), М. Бугай (1953), А. Білоус (1954 і 
1955), З. Матіїв (1956-1962), А. Матвіїв (1963). 

Фінансові справи вели: В. Безкоровайна й К. Чу ра 

(1948), Г. Мриrлод й Р. Ліба (1949), А. Скоропата й Р. 
Ліба (1950), А. Скоролата й Р. Герман (1951-1953), А. 
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Скоролата й М. Берестянська (1954-1956), Ю. Сторожук 
іМ. Берестянська (1957), А. Скоролата й М. Берестянська 
(1958), Ю. Сторожук й М. Кохан (1959), Ю. Сторожук 
й Е. Конопельна (1960), Б. Бирт й О. Ганець (1961), М. 
Грабик й А. Скоролата (1962), а в 1963 р. А. Скоролата 
та Ю. Сторожук. 

В 1964 р. був слідуючий заряд: П. Кузенко, почесна 
голова, Н. Барабаш, голова, О. Ганець, перша заступни

ця, В. Вербинюк, друга заступниця, А. Матвіїв, рекордона 

секретарка, М. Клос, кореспонденційна секретарка, А. Ско

ропата, касієрка, Г. Кабан, фінансова секретарка. Теле

фонний комітет: Р. Ліба, Ф. Пуляк, Е. Деброні, Г. Кравець, 

М. Берестянська; Соціяльний комітет: Е. Дудзик, А. rаба; 
Червоний Хрест: Е. Ольхова, а М. Ковалик, культурно-освіт

на референтка; відвідувачі хворих: Ф. Бельбас й М. Гра

бик; добродійність: М. Гнибіда й Д. Ревуцька; господині: 

Дж. Баран, А. Борковська, М. Думка, І. Дубицька. Кон

трольна комісія: К. Чура й В. Бирт. 

3 розматовань Церкви св. Андрея. 
Interior Decor of St. Andrew's Church. 
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МОЛОДЬ ПРИ ПАРОХО СВ. АНДРЕЯ 

Діти Марії 

Як є конечною доцільністю організувати при парохії 
мужчин і жіноцтво, так не менш є доцільним організувати 
дітей й молодь. Найменші при парохії св. Андрея є зорга
нізовані в рядах "Дітей Марії". Провідиицями цеї групи 
були завсіди Сестри Служебниці. Крім діточих розривок 

діти навчаються катехизму та часто виступають на сцені, в 
урочисті хвилини для парохії. Членство в рядах Дітей Ма
рії є звичайно випливом доброї співпраці батьків та заря
ду парохіі, а передусім наслідком батьківських турбот за 
виховання дітей. Діти під покровом Пречистої Діви Марії 
учаться любити Бога та збогачують свої почуття релігій
ними переживаннями. Вони вчаться йти слідами за своєю 
опікункою та є живими цвітамн християнських чеснот при 

церкві. 

Вівтарна Дружина 

Вівтарна Дружина об'єднує тільки хлопців, що закін
чили вісім або й більше років. Вівтарна Дружина відограє 

поважну ролю при церкві. Головним завданням такої дру

жини є служити при Службі Божій. Вже змалку члени Дру

жини зживаються зі священиком та його працею. Вони 

ступнева входять в життя парохії а опісля в життя свойого 
народу. До таких дружин вибирається найбільш здібних 

й ідейних одиниць. Дуже часто стають вони священиками. 

Якщо знова ні, то принайменше являються опісля провід

ними одиницями в громаді. Така вівтарна дружина існує 
при церкві св. Андрея від самих початків парохії. 

Українське Католицьке Юнацтво (УКЮ) 

Праця Українського Католицького Юнацтва при паро~ 
хії датується від б грудня 1938 року. В тому часі була зор-
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ганізована місцева клітина, що об'єднувала хлопців і дів
чат. Велику вагу ставилось тоді на участування молоді в 
місцевому хорі та на молодечі розривки. В 1940 році мо
лодеча клітина при парохії св. Андрея належала вже до 
ініцінтивного комітету католицької молоді міста Вінніпеrу, 
що зорганізував статутове й міжпарохіяльне товариство 

католицької молоді під назвою Українське Католицьке 

Юнацтво, що еконцентрувало свою працю передусім на 
ідеологічну площину. Праця УКЮ в парохіі св. Андрея ні
коли не переривалася. В деяких роках вона дуже яскраво 

виходила на поверх парохіяльного життя. Іншими роками 

менше. Залежало це від провідних одиниць та якости гру
пи. Назагал, молодь зовсіди була резервуаром церковного 

хору, аматорських вистав, народніх здвигів тощо. В склад 

заряду УКЮ на рік 1964 входили: Іван Гарапяк - голова, 

Соня Когут- заступник голови, Силвія Матвійчук- ре
кордова секретарка, Юрій Мендрес - скарбник, М. Кири
лів і Р. Ганейбон - провірники й І. Берестянський - пред

ставник до окружного УКЮ. 

Соціяльний Клюб 

В 1957 році парохія св. Андрея була десь в половині 
будови нового Божого Храму. Фінансові засоби ставали 

все більше й більше докучливою проблемою для парохіі. 
Не лише церковний заряд відчував цей фінансовий гніт, 

але й багато парохіян, а між ними і поважне число моло

ді. Найбільш активні члени цієї молоді рішили допомогти 

парохії в організуванні фінансів. Так постало товариство 

"Соціяльний Клюб". Клюб цей став трудитися різними со

ціяльними підприняттями, а доходи з тих підприємств пе

редавав на потреби парохії. Фінанси ці головним чином 

уможливили дальший хід будови церкви. Це благородне 

діло молодих людей скоро увінчалося повним успіхом. Пе

редусім їх ряди значно збільшилися, а вслід за тим, за їх
ньою поміччю, парохія змогла викінчити в 1958 році нову 
церкву. Та однак, хоча церква була повністю викінчена, то 

великий довг, в сумі 70 тисяч долярів, стояв поважною 
колодою, щоб розгортати дальшу працю. Соціяльний Клюб 
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не опускав рук і працював жертвенна дальше. Завдяки пра
ці Соціяльного Клюбу парохія зуміла в 1963 р. повністю 
сплатити довг. Жертвенна праця цього Клюбу продовжу
ється по сьогоднішний день. Приспорені фінанси спрямо
вується на розмалювання церкви та сплату морrеджу за 

площу для молоді. 

В 1964 році Соціяльний Клюб працював в слідуючому 
складі: Іван Деброні- голова, Еміль Мекдуrал -заступ
ник голови, Петруся Шелест-рекордова секретарка, Гри

горій Шелест - касир, а провірники: Володимир Палани

ця й Ярослав Маскалик. 

Хор парохії св. Андрея 

Мішаний хор парохїі св. Андрея постав у січні 1949 р. 
Сталось це за ініціятивою і старанням Василя Матвіїва та 
при жертвенній піддержці пароха о. й. Пуляка. Після на
полегливих спроб впродовж чотирьох місяців хор цей уже 
співав першу Службу Божу на Великдень. Дириrентом хо
ру від самого початку аж до тепер був Василь Матвіїв, що 
прибув до Канади в осені 1948 р. 

Тут треба рівнож згадати, що перший завязок хору 
після війни був уже в 1948 р. під проводом І. Ільчишина, 
одначе хор цей вдержався дуже короткий час. 

В склад хору входили в більшості українці, що були 
народжені в Канаді. Серед них було чимало новоприбулих, 
як також декілька піонерів, що памятають ще початки бу
дови і співу церкви св. Андрея. Хор парохії поставив собі 

за завдання в першій мірі плекати українську музику, опра

цьовану українськими композиторами для Служби Божої. 

Другорядним завданням хору було завсіди познайомлюва

ти хористів і парохіян з іншими релігійними та народніми 

творами. 

Через довгі роки хор співав Службу Божу в церкві св. 

Андрея кожної неділі і більшого свята. В літніх місяцях 

проголошувана з конечности перерву. 

Протягом свойого існування хор співав в інших цер

квах міста Вінніпеrу, звичайно в обмін з іншими хорами. 
Влаштовано також декілька поїздок до церков поза Вінні-
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пеr, як Роблин, Вайта, Портидж ля Прері, Комарно, Вінні
пеr Біч. Часто при цій нагоді хор виступав із відповідною 
концертоною програмою. З різних нагад хор мав чимало 

виступів у залі парахіі св. Андрея, "Рідної Школи" ім. М. 
Шашкевича, УНО, Плейгавз та інших. Двічі Служба Божа 
була передавана через радіо "CKSB". 

В 1964 р. хор начислював 45 співаків. Усі співаки ви
являють багато заінтересування у хоровому мистецтві і 

вкладають чимало свойого часу і труду, щоби підвищити 

мистецький рівень та найкраще виконати свій почесний 

і важливий обов'язок супроти своєї парохії та Церкви. 
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ПРАПОР ІДЕІіІ УКРЛІНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЦІВ 

НА ПОІіІНТ доr ЛЕС 

Вже при основуванні "Рідної Школи" в 1925 році, укра
їнська громада на Пойнт Доrлес визначила ідейний шлях 

своїй організаційній праці. Основоположники цієї інсти
туції вибрали собі за ідейного опікуна Маркіяна Шашке
вича, що до великої міри своєю історичною особистістю 

символізував стремління українців в їх настанові, щоб на 

північно-американському континенті заховати ті культурні 

Той, що ідейно визначував шляхи праці серед 

української громади на Пойнт Доrлес 
Markian Shashkevych Monument 
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цінності, що були турботою також Великого Маркіяна з 
nочатком дев'ятнадцятого століття на рідних землях. Зав
данням українських nіонерів в першій мірі було збережен
ня для своїх дітей рідної мови, як ключ до культурних скар

бів свого народу. Через мову й культуру вони бажали 
вдержувати постійний зв'язок з матірним пнем на рідних 

землях. Вклад цей давали вони в культурну розбудову ці

лої Канади й, як віддані громадяни цієї країни, розбудува
ли Канаду в культурному, економічному, а вкінці й політич

ному житті. Українські піонери не замикалися в своєму 
rетті. Здавали собі справу з того, що довкілля треба вив

чати й знаходити в ньому своє місце. Про ці ідеї один з ук
раїнських піонерів на Пойнт Доrлес так писав в початкових 
організаційних кроках: "Будем пригортати наших людей 

до просвіти, щоб nізнавали себе, щоб ми мали силу серед 

інших народів в Канаді, а для дітей будем старатися, щоб 

училися й письма свого й історії нашої". (Кленовий Лист, 

стор. 76). 

Ці ідеї щиро піддержувала завсіди парохія св. Андрея. 

По лінії цих ідей й напрямних проходила праця при 

організуванні інших товариств, чи то жіночого товариства, 

допомогового, споживчої й кредитової кооператив й т. п. 

Щоб дати повний вислів своїм ідейним почуттям, укра

їнські піонери на Пойнт Доrлес вирішили, щоб тому, що 

зводив їх ідеї в одну організовану громаду, запалював їх 

nориви до nраці, з розпорошених одиниць творив моно

літну силу, nоставити тривалий пам'ятник. Тому то зро

дилася думка, щоб Маркіянові Шашкевичеві на ро·здо

ріжжах вулиць Юклид, Джарвис й Мід напроти пізнішої 

церкви св. Андрея й "Народньої Кооперативи", недалеко 
"Рідної Школи" поставити гідний пам'ятник. Тут стояла за
недбана маленька площа. Росло там кілька не надто плека

них дерев. Отже рада в раду й вкінці запала думка, що це 

місце булаби добре на nам'ятник своєму патронові. При 
цій шляхотній ініціятиві знова віднотована імена о. П. Бо
жика й П. Гаврисишина. Перший піддав ініціятиву, а ос

танній добивався в міському уряді, щоб площу подаро-
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вано під пам'ятник. П. Гаврисишин оповідає, що в міських 

плянах не могли знайти цієї площі. 

У висліді наполегливих заходів "Рідної Школи" ім. М. 
Шашкевича та братніх організацій вже 19-го квітня 1938 р. 
"City Clerk" звідомлнв головного мірника міста, як слідує: 

''І beg to advise that Councillast evening (то є 18 квітня 
1938 р. - М. Г. М.) granted the application of the 
Ukrainian Literary Asвociation of М. Shashkevych for 
the use of а triangular ріесе of land at the intersection 
of Euclid А venue, J arvis А venue and Meade Street 
North, as shown оп plan dated March 29th, 1938, sub
mitted Ьу you, as а site for the erection of а monument 
in honor of Markian Sh.ashkevych, one of Ukraine's grea
test poets, eduootors and leaders, during the pleasure 
of Council and subject to the execution of an agreement 
to Ье prepared Ьу the City Solicitor, which is to contain 
а clause providing that the Association will maintain 
and suitably landscape the site, and same was authorised 
to Ье executed Ьу the proper officers of the city". 

Впродовж кількох місяців всі формальності були по-
ладнані. В дні 20 червня 1938 року вибрано Ініціятивний 
Комітет Будови Пам'ятника М. Шашкевича з поміж членів 
"Рідної Школи" та українських організацій дільниці Пойнт 
Доrлес. В склад цього Комітету входили: Н. Дивонюк, й. 
Щербанєвич, С. Махінка, С. Баран, О. Лах, І. Підбурачин
ський, Д. Пташник, Ф. Холоднюк. Комітет очолив Петро 
Гаврисишин. 

Цей Ініціятивний Комітет поробив потрібні старання, 

щоб зібрати пожертви на будову, розсилаючи відповідні 

заклики та збіркові листи по цілому місті Вінніпеrу. По

волі приходили пожертви на пам'ятник, а світові події на
носили воєнну хуртовину й розвивалися так скоро, що 

прийшла Друга світова війна. Всі звернули свою увагу на 

воєнні події. Здавалося, що пам'ятник М. Шашкевича не
наче відійшов в забуття. 

Однак на сторожі його будови стояли його перші іні
ціятори. Цю чуйність віднотована в "Церковному Житті" 
(ч. 14. 1940 р., стор. 5), що його редагував о. П. Божик. 
В своїй промові в 11-ту річницю Жіночого Товариства ім. 
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Опьги Басарабової у запі М. Шашкевича, 11-го пютого 
1940 р., він взивав до ареалізування задуманого діла, мов
пяв: 

"Вже два роки минає від того часу коли уряд міста 
Вінніпеrу подарував площу українцям під пам'ятник 
о. Шашкевича недалеко церкви св. Андрея. Писались 
про це статті в англійській та українській пресі. Були 
заклики до українців за пожертвами на пам'ятник 1 на 
той клич навіть українці з поза Вінніпеrу зложили по
над 300 долярів. Але дальша робота у відношенню до 
пам'ятника перестала"... Бесідник запитував ... "Що 
уряд міста Вінніпеrу мігби подумати про українців, на
коли запропонований пам'ятник не буде збудований? 
Що думалиби про нас взагалі всі наші співгорожани 
шумного нашого міста?" Дальше він продовжував: 
"Підкреслюю отсим, що пам'ятник мусить бути збудо
ваний, бо він нас олицетворює і я вірю в те, що рухли
вий Петро Гаврисишин, який очолює Комітет, який по
клав собі за ціль збудувати дотичний пам'ятник, роз
почате діло доведе до успішного кінця". Свій заклик 
до діла й будови о. Божик кінчав своїм власним вір
шом: 

Пам'ятник, то річ велииа, І чим скорше в нас він буде, 
Треба його збудувати, Сиорше пізнають нас JІЮди, 

Бо він буде все минуле Як ми жили, поступала, 
Поколінням всім казати; Сонцю в лице заглядали, 

Буде стояти віками Як Шашкевич учив JІЮди, 

И розмовляти з правнуками. Щоб були ми гідні всюди. 

Врешті порішено, що в століття смерти Поета, 
цебто в 1943 р. повинен стояти на запроєктованій площі 

пам'ятник Відродителеві рідної мови в Західній Україні. 

На загальних річних зборах "Рідної Школи" в 1943 р. під
несено справу будови пам'ятника в цілій ширині. Треба 

було перевибрати Комітет, що мав довести справу до ус
пішного кінця. До цього Комітету увійшли В. Запісоць
кий, голова, П. Гаврисишин, заступник, Г. Кузь, рекордо

вий секрестар, Г. Якимів заступник, П. Семенчук, фінан

совий секретар, Д. Пташник, скарбник. Контрольна Комі

сія: Д. Шеремета, Г. Блащук, В. Пронизюк. Комітет вирі

шив, щоб до будови пам'ятника запросити українські па

рохії й організації міста Вінніпеrу, беручи до уваги, що 
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Відкриття пам'ятника МаркІяновІ ШашкевичевІ на Пойнт Доrлес 
А Hist.orical moment- Unveiling of the Monument of М. Shashkevych 

це загально українське діло не тільки Вінніпеrу, але теж 

цілої Канади. 

Замітити годиться, що піддержку справі дали як ка

толики так православні та різні політичні й комбатантські 
організації. Зокрема, активно піддержували акцію будови 
пам'ятника Парохія св. Михаїла та Братство Запомогове 
св. Михаїла. 

Дали згоду патронувати цій акції й нести допомогу 
слідуючі парохії й організації. (Подаємо в такій чергово
сті, як вони були виписані на збіркавих листах). 

ПАРОХІІ: 

ПАРОХІЯ СВ. ВОЛОДИМИРА І ОЛЬГИ. 
ПАРОХІ51 СВ. ЕВХАРИСТІТ. 

ПАРОХІЯ СВ. ПОКРОВИ. 
ПАРОХІЯ СВ. МИХАУЛА. 

ПРОСВІТНІ ТОВАРИСТВА : 

КАНАДІйСЬКИй УКРАПіСЬКИй ІНСТИТУТ ПРОСВІТИ. 

ЧИТАЛЬНЯ ПІРОСВІТИ. 
УКРАПіСЬКИй НАРОДНИй ДІМ. 
СОЮЗ ГЕТЬМАНЦІВ ДЕРЖАВНИКІВ. 

ТОВАРИСТВО ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. 
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ЧИТАЛЬНЯ ПРОСВІТИ 3 Ст. Боніфас. 
ЧИТАЛЬНЯ ПРОСВІТИ 3 Елмвуд. 
ПРОСВІТНЕ ТОВАРИСТВО КОБЗАР. 
YKPAlliCЬKA СТРІЛЕЦЬКА ГРОМАдА. 
YKPAlliCЬKE НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ. 
БРАЦТВО УКРАТНЦІВ КАТОЛИКІВ. 

ЗАПОМОГОВІ ТОВАРИСТВА: 

БРАЦТВО СВ. О. НИКОЛАЯ, від. 1. 
ЗАПОМОГОВЕ ТОВАРИСТВО МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА. 
БРАЦТВО СВ. НИКОЛАЯ, від. З. 

БРАЦТВО ЗАПОМОГОВЕ СВ. МИХАІЛА. 
ДОБРОДІйНЕ БРАЦТВО СВ. ВОЛОДИМИРА. 
ЗАПОМОГОВЕ БРАЦТВО СВ. ІВАНА МИЛОСТИВОГО. 
ВЗАІМНА ПОМІЧ, відділ 1. 

ЖІНОЧІ ТОВАРИСТВА : 

ЖІНОЧЕ ТОВАРИСТВО ОЛЬГИ БАСАРА:БОВОІ 
при Рідній Школі М. Шашкевиtfа. 

ЖІНОЧЕ ТОВАРИСТВО МАРІІ МАРКОВИЧ 
при Читальні Просвіти. 

ЖІНОЧЕ ТОВАРИСТВО КНЯГИНІ ОЛЬГИ 

при Інституті Просвіти. 

ЖІНОЧЕ ТОВАРИСТВО ЛЕСІ УКРАІНКИ 
при Українськім Народнім Домі. 

У висліді такої солідарної постави, передше вибраний 

Комітет "Рідної Школи" став ІІніціятивним Комітетом, а но
вовибраний Комітет з представників парохій й організацій 
прибрав назву "Будівельного Комітету", що складався: В. 
Запісоцький, голова, П. Гаврисишин, заступник, П. Семен
чук, Д. Пташник, Д. Остапчук, Р. Дудар, О. Пасічний, А. 

Рудан, В. Кошовський, й. Кардаш, Р. Калинюк, Г. Турко, 
члени. 

Будівельний Комітет видав заклик в справі будови па

м'ятника й опублікував його в усій українській пресі в Ка
наді та розіслав збіркові листи до всіх українських паро

хій, організацій, а дальше й індивідуальних людей. Акція 

проходила під слідуючим кличем: "Українці Канади! Вша
нуймо в новій Батьківщині Найбільшого Пробудителя Га

лицької Украіни - зложенням жертв на його пам'ятник 
у Вінніпеrу". 
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В цьому спільному "Заклику Комітету Будови Пам'ят
ника" в честь Маркіяна Шашкевича писалось: 

"Ще перед війною виринула думка у Вінніпеrу, 
щоб у центрі українського життя - Вінніпеrу - по
став величавий пам'ятник в честь безмертного поета 
Галицької України М. Шашкевича. Зреалізуванням цеї 
думки занявся якраз Заряд Т-ва "Рідна Школа" ім. М. 
Шашкевича і виєднав від управи міста площу на пови
щуціль в українській дільниці. Цей пам'ятник має бу
ти не лише українською прикрасою столиці Манітоби, 
але й доказом нашого культурного походження та на
ших культурних змагань. Зорганізовано Комітет Будо
ви Пам'ятника, веклад якого входять представники 
всіх українських товариств і парохій. Праця будови 
пам'ятника вже почалася. Фундамент заложений, май
стри обтісують каміння, а скульптори працюють над 
погруддям з бронзу. 

Українці Канади! Комітет Будови Пам'ятника апе
лює до Вас о матеріяльну поміч, бо кошт будови па
м'ятника буде виносити понад дві тисячі долярів. Тому 
звертаємось до Вас про жертви! Хай не буде між на
ми нікого, що не давби на повищу ціль, свою щиру 
жертву. По никінченню пам'ятника буде видана Пропа
м'ятна Книга, в якій будуть подані жертви всіх това
риств, парохій і поодиноких жертводавців". 

На цей гарячий заклик комітету відгукнулися всі, без 

огляду на релігійну чи політичну приналежНість. В архівах 

"Рідної Школи" зберігаються листування широкого зага
лу українства в Канаді зі sгаданим Комітетом. Серед зво

рушливих й похвальних листів на адресу Комітету, чита

ємо в листі одного батька: "Я маю малого хлопця, україн
ця що йому п'ять років. Він питає мене, де той пам'ятник 

буде збудований, бо він хоче бачити український пам'ят

ник. Від нього посилаю окрему пожертву". У іншому листі 

однієї матері, rцо вислала чотирьох синів на фронт боро

нити свободу Канади написано: "Пересилаю на пам'ятник 
одного доляра, бо в той спосіб хочу вшанувати пам'ять 

упавшого сина на італійському фронті в Сицилії". Листу

вання з Комітетом та виявлені в ньому думки виразно ма

ніфестують глибину й ширину почувань загалу українства 
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в Канаді із заплянованим й побудованим пам'ятником Мар
кіяна Шашкевича на Пойнт Доrлес. 

З тим листуванням попли.~1и пожертви, що їх посилана 

на таку адресу: "Комітет Будови Пам'ятника М. Шашкеви
ча", Поштова скринка ч. 3587, Ст. Б., Вінніпеr, Канада. 

В бігу праці виявилось, що спільний організаційний 

будівельний Комітет радше патронував акції, а знова Іні

ціятивний Комітет проводив практичну роботу до кінця. 

Про цю ініцінтиву й працю піонер П. Гаврисишин 

між іншим записав собі в пам'яті й переказав таку історію: 

Комітет хотів видати як найменше грошей на будову. П. 
Гаврисишин мав нагоду часто їздити в торговельних спра

вах й закуповувати дерево до власного підприємства. Грейт 

Вінніпеr Вотер дистрикт- це була його домена в тому ча

сі. В цій околиці в Іст Брейнтрі був вже нечинний камено

лом "Кора". Там він зауважив багато зломаного каміння. 

Щоб упевнитися, чи камінь надававбися на будову пам'ят
ника, він одної неділі забрав зі собою фахівця по тесанні 

каміння, П. Бранета зі Сент Боніфес й з ним виїхав до зга

даної місцевості. Виявилось, що між поганим мармуром 

було багато доброго. Добрий мармур позамічувана кредою 

й щойно в чергову неділю Алберт Мотор Ко. виїхала з дви

гуном, щоб заладувати його на два фармерські троки та 

доставити до залізничої станції. Заладована двадцять п'ять 

каменів й їх Сіпіар доставив до Вінніпеrу щойно за кілька 

днів. Хоча було це при кінці жовтня, то повертаючи з дру

гої недільної громадської прогулянки прийшлось П. Гаври

сишинові змагатися зі сніговією, але про те було вдоволен

ня, що матеріял на пам'ятник був вже заладований до від'їз

ду до Вінніпеrу на Пойнт Доrлес, на якому вкоротці спо

чило погруддя Маркіяна. 

Ініціятивний Комітет мав труднощі з оформленням по

груддя Маркіяна. Була переписка з деякими скульпторами, 

а зокрема з С. Литвиненком. Виявилось, що мистці в ЗДА 
вимагали поважнішу суму грошей за спорядження погруд

дя поета. На це Комітет не міг піти, бо на це не дозволяли 
зібрані фонди. На поміч Ініціятивному Комітетові прийшов 

згадуваний вище Бронет. Він мав широкі зв'язки з італій-
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ськими фірмами в Европі. Він бажав мати тільки вірну 

фотокарточку постаті Маркіяна. На підставі такої фото
карточки одна із виливних фірм в Італії зготувала погруд

дя М. Шашкевича, що до речі никазалось надто вдалим, 

згадує П. Гаврисишин в своїх розповідях. 

Так будувався перший український пам'ятник не тіль
ки на Пойнт Доrлес, але в цілій Канаді. Ініціятива піонерів 
"Рідної Школи" виявилась корисною й гідною піддержкою 
всего українства Канади. Осінню 1944 року пам'ятник Мар
кіяна Шашкевича був готовий, а в дні 24 вересня тогож 
року відбулося його відслонення при великому здвизі на

роду. Пам'ятник відкрито зі святочною церемонією. Від

криття довершив хорунжий-rубернатор Манітоби, Р. Ф. 

Мек Биліямс з відповідною промовою, після якої сліду
вав релігійний церемоніял посвячення, в якому приніма

ли участь: о. кан. П. Божик, о. сов. С. Семчук, о. ігумен 

й. Сеньків, ЧСВВ., о. ігумен В. Корба, ЧНІ., й о. І. Шпит
ковський (гляди "Новий Шлях" від 4. Х. 1944). 

"РІдна Школ·а" в центрІ Шашкевичівських Роковин 

в 1961 році - Парк ім. Маркіяна Шашкевича. 

Рідна Школа ім. М. Шашкевича на Пойнт Доrлес враз 
зі своїми складовими організаціями й пасестрами завсіди 
високо держала прапор свойого ідейного опікуна. Тому в 

зв'язку з 150-річчям з дня народження Маркіяна Шашкеви

ча, "Рідна Школа" перша створила Ініціятивний Комітет 
й дала поштовх до величавих святкувннь. За її ініціятивою 

й в співпраці з іншими національними організаціями міста 

створений був Комітет для відновлення й перенесення па

м'ятника М. Шашкевича, а впарі з тим спорудження парку 

ім. М. Шашкевича на Пойнт Доrлес. Тридцятьшоста річни

ця Рідної Школи була влучена в програму Шашкевичів

ських святкувань цілого міста. В той спосіб громадський 

комітет бажав теж відмітити працю "Рідної Школи" для 

ширення культу М. Шашкевича та окремо віддати шану 

тим, що цей культ через тридцятьшість років ширили. З цієї 

нагоди відбувся святковий обід в "Рідній Школі", в якому 
взяли участь представники понад тридцяти організацій мі-
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ста, представники міської управи, Манітобської Легісля

тури, численнне духовенство з Митрополитом Максимом 

Германюком та делегатами президії Комітету Українців 
Канади на чолі. Піонери "Рідної Школи" засідали при 
окремому почесному столі на чолі з Петром Гаврисиши

ном. й знова нашим сеньйорам- піонерам й будівничим 

припала перша честь сказати слово та коротко начеркну

ти шлях будівництва шашкевичівської дільниці. Серед чи
сленних промов гостей з ентузіязмом приявні приняли сло

во Митрополита Максима враз зі заявою, що площу, на 

якій приміщувалася стара церква св. Андрея, Владика рі

шив пожертвувати в однозгідності з парохією св. Андрея 

під парк ім. Маркіяна Шашкевича. В той спосіб зроблено 

ще один крок вперед в ширенні культу безсмертного Мар

кіяна. Плян цей піднялись реалізувати в першій мірі орга

нізації Шашкевичівської дільниці, що вже давніше мріяли 

про це величне діло. 

При творенні Комітету, що мав би занятися завершен

ням цього почесного діла вісімдесятьчотирилітній П. Гав
рисишин, коли його просили до участи в праці, відповів 
"мені здається, що я повинен там бути". Комітет очолив 
голова "Рідної Школи" В. Запісоцький. Сюди входили ще 

такі громадяни: о. шамбелян й. Пуляк, п-іП. Кузенко, мгр. 
І. Геврик, І. Беднарський, п-і Е. Гунчак, І. Нестор, О. Заго
рода, В. Берестянський, М. Співак, д-р М. Марунчак. Юві
лейні Шашкевичівські роковини пройшли величаво. 

З перспективи часу можна сказати, що багатий культ 
Маркіяна Шашкевича у Вінніпеrу піднісся завдяки ідейній 

праці "Рідної Школи" та її піонерів о. П. Божика, П. Гаври
сишина і й. Щербанєвича. Пойнт Доrлес став видимою 

остоєю цього культу, а пам'ятник Маркіяна Шашкевича на 

Пойнт Доrлес став своєрідним українсько-канадійським 

Підлиссям. Це належно оцінила Українська Вільна Акаде

мія Наук (УВАН) в Канаді й з нагоди своєї Шашкевичів

ської Сесії в дні 12 листопада 1961 року надала неструдже 
ному передовому піонерові цієї дільниці Петрові Гавриси

шинові грамоту признання за його культурний вклад в роз

будову української спільноти у Вінніпеrу, а зокрема за йо-
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го повседневну працю в ширенні культу Маркіяна Шашке

вича. Провід "Рідної Школи" та других організацій в цій 
дільниці послідовно продовжує працю "Шашкевичівської 
Трійці". 

ЗаповІдник МаркІяна Шашкевича вивершує культ 

Пробудителя на ПоАнт Доrлес. 

Здається, що це стало закономірним явищем для укра
їнської громади на Пойнт Доrлес, що після цього, коли по
будовано пам'ятник Маркіянові, коли плянувався й розбу

довувався парк названий його іменем, треба було установі, 
що носить його імення дати ініцінтиву до оснування за

повідника Маркіяна Шашкевича, що занянбися ще збере

женням духової спадщини Предвісника українського відро

дження. Ініцінтиву піддержали представники науки, ми

стецтва та громадського життя в цілому місті Вінніпегу. 
Вивершення цієї ініціятиви знайшло місце на тридцять-

восьмій річниці "Рідної Школи" ім. М. Шашкевича в дні 
21 жовтня 1962 р. В цьому дні була створепа кураторія за
повідника Маркіяна Шашкевича, що її очолив проф. Яро-

Степан Дзюба," 
посадник міста Вінніпегу, почесний 

го.юва Кураторії Заповідника 

М. Шашкевича. 

Stephen Juba, 
Honoraгy President of the 

Markian Shashkevych Centre 
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слав Рудницький як голова, а д-р М. Марунчак як секре

тар. 

Крамі повище згаданих звернення до української гро

мади від імені кураторії підписали слідую чі громадяни:: 

В. Запісоцький, діючий голова Рідної Школи, а далі мгр. 1. 
Геврик, О. Загорода, Т. Кобзей, Р. Коваль, п-і П. Кузенкоt 
д-р М. Мандрика, Л. Молодожанин, п-на О. Неrрич, І. Не

стор, о. шамбе.1ян й. Пуляк, інж. С. Романів, інж. В. Севе

риненко, мгр. Р. Сенчук, М. Співак, сенатор П. Юзик та за

служений П. Гаврисишин. 

Почесний патронат над заповідником Маркіяна Шаш

кевича обняв посадник міста В-інніпеrу, Степан Дзюба, син 

українських батьків - піонерів. Сталось це на замкнення. 

Ювілейного року Маркіяна Шашкевича в 150-річчя Юві

лейних Роковин, а дату офіційного відкриття заповідни

ка принято дату уродження Маркіяна Шашкевича - цеб

то 6 листопада. 
В заклику підписаних читаємо, що "українській спіль

ноті в діяспорі приходиться зберігати, вирощувати та за

хищати зокрема такі вартості, що зараз в підсовєтській 

дійсності на Україні вони ізольовані, викривлювані, а в ба

гатьох випадках в безоглядний спосіб нищені. йдеться тут

про вартості, що є невідлучними складниками української 
духово сти, історії науки, мистецтва й культури взагалі". 

Тут маркантно зарисувалася ще одна риса праці україн

ських піонерів та їх послідовників на Пойнт Доrлес й в ши

рокому розсіянні. їм приходиться не тільки бути носіями 

української культури в широкому розумінні цього слова. 

їм припадає почесна роля захищати чистоту української 

духовости перед ворожими зазіханнями, отже бути не тіль

ки носіями, але й її воїнами. 

Ця широка площина українських національних вар

тостей була визнавана нашими піонерамн може більш В; 

ПІдсвідомій сфері вже тоді, коли вони робили свої перші 

кроки в Канаді. Свідомість свойого національного "я" та 
життєва роля, що її приходилось відогравати в щоденно

му житті серед канадійської спільноти, заставляли в скоро-
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:му часі шукати власних форм вияву. !'амці чужих церков 

й таких же організацій, хоч навіть привітних й добро-зич

.ливих починів, не вдоволяли нашого іміrранта й тому він 

шукав виявів власних, де він міг би бути собою в релігій

нім й національному відношенні. По такому принципі тво

_рилось життя в Канаді, по такому принципі творилось жит

тя спільноти на Пойнт Доrлес. Українська людина, ступа

ючи ногою в нові простори, залишала за собою культурне 

п'ятно, що дає доказ нашому народові перед другими на

родами, що він має велику творчу си.пу, непослаблене зав

.зяття змагатися за осягнення своїх ідеалів. 

Збірник "Шашкевичіяна" 

ІЦоб краще служити культові Пробудителя Маркія
на, Кураторія Заповідника о. Маркіяна Шашкевича роз

·будувала бібліотеку й архів, що стосується виключно 

-творчости М. Шашкевича. Перша Шашкевичівська вистав

ка, що була присвячена 120-річчю смерти Маркіяна Шаш

кекевича та 70-им роковинам перенесення тлінних остан

ків поета з Новосілак Лісних до Львова, була відкрита 

І-го грудня 1963 р. у Вінніпеr'у в залі УНО й виявила, 

який багатющий матеріял вже призбирано в ділянші шаш

кевичіяни. Була це перша шашкевичівська виставка на 

американському континенті. 

В 1963 р. Кураторія Заповідника стала видавати збір
ник "U1ашкевичіяну", присвячений життю, творчості й 
культову Маркіяна Шашкевича, що появляється двічі в 

рік, в .листопаді й червні, місяцях народження і смерти про

будителя. "Шашкевичіяна", як читаємо у вступній статті 
"Від Редакції", повинна станути лучником між тисячними 
шанувальниками о. Маркіяна в розсіянні сущими та та

'Кими ж на Рідних Землях і в'язати їх ідейними вузлами 

в одну велику родину". 

"Шашкевичіяна" появилася в стодвадцяту річницю 
·Смерти Поета- Пробудителя. Цей друкований періодик 

заступив циклостилеве видання, що було тільки бюлете

ном Заповідника. Цей поступ Кураторія завдячує в пер

шій мірі допомозі "Рідної Школи" ім. М. Шашкевича та 
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другим національним організаціям на Пойнт Доrлсс. З 
приємністю приходиться відмітити тут патріотичний жест 

члена Кураторії Заповідника Мирослава Співака, що пов

ністю оплатив друк і папір першого числа "Шашкевичія
ни". "Шашкевичіяну" редагує колегія в складі: проф. Я. 
Рудницький, мистець Роман Коваль та др. М. Марунчак. 

Останній являється начальним і віднічальним редактором 

збірника. В "Шашкевичіяні" співпрацюють або зголосили 
свою участь до співпраці визначні шашкевичезнавці; як 

о. Дамаскин Попович, о. Мирослав Марусин, проф. Ми

хайло Тершаковець, дир. Степан Шах, проф. Лука Луців, 

проф. Володимир Радзикевич й другі. 

Прикладна українська спільнота. 

На Пойнт Доrлес витворилася типова українська спіль
нота, що своїм організаційним й національним характером 

пригадує високосвідому українську спільноту з перед дру

гої світової війни на рідних землях, де крім церкви чи 

церков була своя читальня, рідна школа, споживча коопе

ратива, кредитівка, хор, жіноче й другі товариства й т. д. 

Одним словом, це вивершена спільнота, що може служити 

добрим взором, що потрібно зробити для групи людей на

ціонально однородних іміrрантів, переселених на новий 

культурно інший rрунт, щоб вони могли проявити свої 

максимальні заінтересування, виповняти власне внутрішне 

життя та життя свого акруження та бути добрими грома

дянами країни, де вони посилились. 

При згадці церкви чи парохій існуючих на Пойнт До

rлес годиться відмітити тут для характеристики настроїв 

одне дуже позитивне явище: Коли в Канаді були часи, що 

релігійна нетолерантність підносилась до нетерпимости й 

непристойности, а то й відкритого ворогування серед укра

їнсько-канадської спільноти, то з великим признанням тре

ба піднести цей факт, що в українській спільноті на Пойнт 

Доrлес цієї нетолеранції не знаходиться. Навпаки, панува

ли тут добросусідські відносини з обома парохіями, мимо 

того, що в першій церкві УГПЦ, т. зв. буковинській св. Ми

хаїла були переважно українці православні з Буковини, 
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тоді коли в українсько-католицькій, св. Андрея були укра

їнці католики з Галичини. Протоколи "Рідної Школи" 
віднотонують часті випадки доброї співпраці з обома па
рохіями, а дальше це саме видно поміж жіночими органі-
заціями, молоддю й т. п. · 

Завсіди з розбудовою життя твориться його синтеза, 
мудрість й філософія, а на ньому залишається незатерте 

п'ятно визначних одиниць, про яких нам приходилось зга
дувати часто на сторінках цього збірника. 

Пойнт Доrлес а Шашкевичівська спільнота 

й. Щербанєвич в своїх споминах про працю наших 

піонерів на Пойнт Доrлес так пише: "Англійці назвали цю 
дільницю "Пойнт Доrлес" а ми нашої назви не мали, а як 
заходила коли бесіда про цю дільницю, то казали "там 

коло Барбер Стріту", а тепер, від коли ми побудували 

школу Шашкевича, кажемо уже "там, коло школи Ша
шкевича", щоб люди знали, що своєї назви не цураємось 

й околиця в якій жиємо, хочемо, щоб по нашому назива

лася Дільниця Шашкевича ( підчеркнення - М. М., ст. 7 4, 
Канадійський Альманах "Кленовий Лист", 1929). Назва 
ця стала часто в уживанні вже в початках організованого 

життя наших піонерів й сьогодні історична назва Пойнт 

Доr.1ес відходить стулнево в забуття, а назва "Дільниця 

Шашкевича" заступає її повністю, якщо йдеться про укра

їнських поселенців. 

Індустріялізація полудневої частини цієї дільниці, а 

тимсамим влучення її зонально до індустріяльно-торговель

ного центру міста, лособляє дальшому процесові, щоб істо

ричний Пойнт Доrлес утотожнювати із житловим кварта

лом півночі - цебто із Шашкевичівською Дільницею. Про

цес цей вивертився майже повністю, коли то т. зв. Діз

раелі Фрівей, що лучить північ Вінніпеrу з його полуд

невою частиною, змів з лиця землі десятки лохилих хаток 

в полудневій частині, що пам'ятали давнє минуле старого 

Пойнт Доr.1ес. Ця дорожна артерія бу~1а неначе останнім 

цвяхом до домовини історичної дільниці та її назви що че

рез століття була символом шотляндської культури в цьо-
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му закутку Червоної Ріки. ії місце заняла нова доба з но

вими культурними первнями, що їх принесли зі собою 

українські піонери у вісімдесятих роках минулого століття, 

а вивершили їх їхні нащадки, чи такіж самі поселенці, що 

прийшли після них. Місто прапору Томи Доrлеса став 

прапор ідей Маркіяна Шашкевича, а тим самим Пойнт 
Доrлес став майже утотожнюватися з його північною ча

стин€>ю, а в українській номенклятурі з Дільницею Шашке

вича. Який розвій візьмуть дальші процеси в цьому істо
ричному закутку, годі предбачити. Останні роки вказу

ють на помітне відмолоджування цієї околиці під оглядом 

санітарно-будівельним. Багато до цього причинилася лі

квідація старої газівні, спроби розвести діточий парк над 

рікою й вулицями Барбер й Дізраелі, проведення одної із 
найголовніших артерій міста, ліквідація виливарні заліза 

"Вулькан" тощо. 
Замітити годиться, що ці далекойдучі структуральні 

зміни в цій дільниці заїсиували саме в часі, коли посадни
ком міста Вінніпеrу станув Степан Дзюба, син українських 

піонерів цього міста. Одним із великих асягів цього по
садника- плановика і господаря остався на Пойнт Доrлес 

Дізраелі - "Фрівей" та міст тої самої назви, на якому 
видніє слідуючий напис: "Disraeli Bridge Opened Twentielth 
October 1959 Ьу His Worship Stephen Ju,ba, Mayor of the 
City of Winnipeg and the Honorable Duff Roblin, Premier 
of Manitoba in the Presence of Public Officials and In
terested Citizen's". 

Зі змінами в будівельній політиці проходять зміни в 

соціяльно-національній структурі. Постійна флюктуація в 

канадсько-американських поселеннях позначується й тут. 

Але ми певні того, що дальша доля цієї дільниці залежа

тиме у великій мірі від настанови українс1:.кої спільноти. 

Шашкевичівська спільнота в загально-канадській 

структурі. 

Праця українських організацій на Пойнт Доrлес тісно 

Зазублювалася з цілим організованим життям канадійської 

спільноти. В першій мірі організації ці чулися пасестрами 
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В сnівпраці з "1\омітетом Допомоги Українським Політичним В'язням 
в 1\раю", що працював в роках 1928---1940 у Вінніпеrу. Управа з 1935 р. 
Зліва до права сидять: Андрій rосподин, Іван Байрак, Павло Матвійчи
ка. Стоять: Степан Манітра, Михайло Коваль, Степан Білінський, 

М. Мелещун, А. Гиндра. 

В жаJІобі з цілою унраїнсьною спільнотою, коли рознеслась вістка 

про підступне вбивство двох українських політ. діячів; Л. Ребета та 

С. Бандери. Фраrмент з врочистої передачі портрету Лева Ребета 

для "Рідної Школи". Відліва: м~ Марунчак, І. Ройко, Ф. Галайко, І. 
Нестор, П. 1\узенко, Дарія Ребет (дружина ед. п. Л. Ребета), В. Запі

соцький, А. 1\оробайло, М. Медведчук М. Ниwта, О. Загорода, Е. Жу-

равський і С. Рогатинський. 
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других існуючих організацій міста Вінніпеrу. Не відбува
лось жодне більше ·загально-національне зібрання, де б 

"Рідна Школа" зі своїми складовими організаціями не уча
стувала та не брала відвічальности за ці спільні рішення. 

"Рідна Школа" з великим ентузіязмом приняла ухвали 

українсько-канадської спільноти від днів &-7-го ХІ. 1940 р. 
в справі єдиної української репрезентації в Канаді - Комі
тету Українців Канади (КУК). Представників "Рідної Шко
ли" ми відреєстровуємо на всіх всеукраїнсько-канадійських 
конrресах. Серед делегатів Шашкевичівської спільноти ча

сто виступають провідні піонери, що є учасниками кож

ного конrресу. В місцевому відділі КУК "Рідна Школа" 
і парохія св. Андрея та парохія св. Михаїла занімають одне 

з перших і постійних місць. 

Жіноче Товариство ім. Ольги Басарабової тісно спів
працювало з Жіночим відділом КУК. В такому відношенні 

між собою є "Народня Кооператива", "Дніпро" й "Коопера
тивна Громада" та центральні кооперативні установи міста. 

Ветеранські організації пов'язані з Координаційним Комі
тетом ветеранів й т. п. Шашкевичівська спільнота не почу

вається замкненим українським rеттом. Вона вчленована в 

загальний струм канадійського життя й є тільки національ

ною клітиною в канадійській мозаїці, сповняючи обов'яз

ки супроти себе як спільноти та супроти держави в якій 
може дати вияв своїм національно-культурним вартостям. 

Свою відданість канадійській системі правління й держав

ності засвідчують українці цієї спільноти не тільки актив

ною поставою у муніципальних, провінційних та федераль

них виборах, але теж участю в щоденно-творчій праці, 

включно з участю фронтової оборони Канади в першій чи 

другій світовій війні. 

Аннали організацій Шашкевичівської спільноти на 

Пойнт Доrлес виявляють, що спільнота ця була також 

глибоко заінтересована національними, а передусів виз

вольними процесами свойого народу. Це заінтересування 

випливало не тільки з дуже близьких кровних і культур

них звязків української людини з цілою українською спіль

нотою як в діяспорі, так і на рідних землях. Це заінтере-
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сування вптікало також з політичних залажень україн
ського поселення супроти основних свобід людини й на

роду, в котрого воля людини була й є приматом в розці
нюванні людських вартостей. Під кутом цієї свободи, між 
іншим, формувалась цілість українського життя на місці 
нового поселення. 

В конструктивній співпраці. 

Підсумовуючи працю наших піонерів на історичному 

Пойнт Доrлес, а властиво Шашкевичівської Дільниці та 

шукаючи найдавнішої й першої нитки нашого поселення, 

ми приходимо до задовільного й похвального заключення, 

що українські піонери, що паселились в цій дільниці зро

били для української справи в Канаді похвальну працю. Ці 
небуденні осяги враз з другими подібними осередками тво

рять свою окрему світлу nіонерську добу без котрої "ми 
в Канаді не булиб ми". Творили цю добу часто люди, що 
внаслідок колоніяльного панування наших сусідів в Україні, 
не вміли читати й писати. Вони не мали школи. але мали 
великий досвід життя та велике українське патріотичне по
чування. Ці два фактори були тими, що нашу піонерську 
громаду вели від змагання до змагання, від успіху до ус
піху. 

В кожній будівлі є більші й менші цеглини, основні й 
допоміжні матеріяли. Всі вони важні й без гармонійного 
наверствування їх важко було б бачити як одноцілу будів
лю. Брак найменшої частинки робить таку будівлю недо

сконалою. Так мається справа з життям й працею нашої 
спільноти. Кожне діло має свій початок ~ думці, в ініція
тивному розведенні, дальшій розбудові й остаточному ви

вершенні. Часто десятки, сотні й тисячі людей влучені у ви

конання більших справ. Всім їм складається признання за 

участь, працю й відданість. Так мається діло із розбудо

вою Шашкевичівської Дільниці від перших кроків до остан

ніх часів. Всім тим, що участували в цій розбудові нале

житься велике слово признання й громадської подяки. 
Кожний період в цій розбудові важливий, бо без нього не 

існувала б цілість гідної справи. 
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На Пойнт Доrлес на проти станції Сіліара через до

рогу є пам'ятник, на якому є слідуючий напис: "Близько 

цього місця при скруті Червоної Ріки стояла твердиня 

"Форт Доrлес", першого бритійського осадиицтва на захід 

.від великих озер. Осадиицтво Червоної ріки розведене Лор

дом Селкірком під кермою капітана М. Мекдонела в 1812 р. 
Хоча північно-західна спілка знищила Форт Доrлес в 1815 
р., то про те він був відбудований й остався центром осад

ників до часу, коли Годсон Бей станув власником форту в 

1834 р. На Пойнт Доrлес осінню 1812 р. була засіяна впер
ше на заході (Канади) пшениця". 

Вже 150 років проминуло з часу від першого бри

тійського осадництва, а точніше від шотляндського посе

лення в долині Червоної ріки. Зуб часу солідно прогриз 

перших поселенців й їх нащадків. Сьогодні остався тільки 

пам'ятник на славу шотляндського рала й меча. Історія від
писала одну світлу сторінку цього поселення. Прийшов 

другий розділ в історії поселення просторів Червоної ріки 
й дільниці Пойнт Доrлес. Uей почесний й діючий розділ 

припадає українському поселенню. Початок бере він в по

ловині вісімдесятих років дев'ятнадцятого століття, щоб 

опіс.пя в сорок років пізніше стати формуючим фактором 

в цій історичній дільниці міста Вінніпеrу. й так, як шо

ТJ1Яндські нащадки віддавали шану капітанові М. Мекдо

нелові, піонерові й будівничому Пойнт Доr.тrес й першим 

поселенцям, так українські нащадки склоняють голову пе

ред передовим піонером й будівничим Кирилом rеником 

та будівничими Шашкевичівської Дільниці; о. П. Божиком, 

П. Гаврисишином і й. Щербанєвичем та десятками і сотня

ми тих, ш.о їм допомагали закріпити в новій країні тради

ції та скарби української культури, щоб дати від себе гід
ний вклад в розб у дов у великої Канади. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНИй ДОДАТОК 

ПІОНЕРИ "РІДНОУ ШКОЛИ" ІМ. М. ШАШКЕВИЧА 
В ПЕРШИХ РОКАХ П ІСНУВАННЯ (1925-1928) 

о. ПАНТЕЛЕ:йМОН БОЖИК, 73 Дізрае.1і 

ПЕТРО Г АВРИСИІПИН, 67 Барбер 

йОСИФ ІЦЕРБАН6ВИЧ, 91 Дізрае:аі 

ГРИНЬКО ДОВБУШ, 116 Барбер 
ОЛЕКСА ДАНИЛЮК, 99 Дізрае.11і 

ДАНИЛО ПТАШНИК, 98 ГаJІет 

МИХАйЛО СКИПА, 1221h ДізраеІі 

АННА .ЯРОІПКО (в), 175 rомез 
ДМИТРО БАБИНЕЦЬ, 91 Га.1ет 

МИХАйЛО САФЕНЮК, 92 rренви.ж 

ДАМ.ЯН ПІХ.JІИК, 158 ГJІед-етовн 

ПЕТРО БІЛОУС, 107 Едвард 
ЗАХАРІй НИЧАК, 84 Дізраелі 
ПЕТРО КОГУТ, 63 Дізраелі 
ТЕОДОР ОРЛОВСЬКИй (в), 6 rровер 
МИХАйЛО КОРБУТ.ЯК, 116 Барбер 
ВАСИЛЬ ПОТАШНИК, 14 Садер.1евд 
НИКОЛАй ДИВОНЮК, 165 Стівеве 

АНТІН ЛИСЯК (в), 75 Барбер 

ВАСИЛЬ РОЗАЛА (в), 143 Авrес 

МИХАйЛО РОМАНІВ, 112 Га.1ет 
йОСИФ СТЕБПІЦЬКИй, 94 Ласте,ц 
НИКОЛАй МИРОВИЧ (в), 158 Стівеве 
ПЕТРО КОРЧАК, 162 Стівеве 

ПАВЛО БОйКО, 112 Лізrар 
ІВАН ЛИСЕйЧУК, 130 Дізрае1і 
ВАСИЛЬ СКРИПНИК (в), 112 Ліеrар 

ОЛЕКСАНДЕР 1\JІИ:МКІВ (в), 81 Га.1ет 

МИХАйЛО СУМКА, 90 Едвард 
ГРИГОРІй ВАСЬКО, 168 Синдіхейт 

ВАСИJІЬ КІСИК (в), 156 Стівене 
ВАСИЛЬ ДЕ:М.ЯНЧУК, 66 rрев.ви:r 

ЛУКА БЕРЕЗ.ЯК, 141 Сивдіхейт 
ВАСИЛЬ СТОРОЩУК (в), 53 rров 
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СТЕПАН БОЖОГОРА (в), 60 Гров 
ІЛЛЛ СОПКО, 11 Са.церJІев~ 
ВАСИЛЬ КОСТЮК, 115 Лісrар 
ДМИТРО ІПЕРИК (в), 269 Австин 

ІЛЛЯ МУ3ИЧКА (в), 53 І'ров 

ІВАН ПІДБУР А ЧИН СЬКИй, 103 Едвард 
ГРИГОРІй ПАВЛІНА (в), 152 Сивдікейт 
ГРИГОРІй Д3ІОБАК, 133 Apraй.r 

:МИХАйЛО ТИМЧУК, 134 Сивдікейт 
ВАСИЛЬ КІНАХ, 132 Лісrар 

НИКОЛАй РОГО3ІНСЬКИй, 104 Ластед 
ГРИГОРІй 3АГ АРУК, 101 Едвард 
ТЕОДОР ЛІСОВИК, 117 Барбер 

МИХАйЛО ВИННИК, 99 Барбер 
ІВАН і ПАРАСКЕВІН КУ3ЕНКО, 135 І'ров 

МИХАйЛО ПАНАГАПКА, 86 Гомез 
МИХАйЛО ЦІОНИК, 141 Барбер 
ВА<..:ИЛЬ БОРТН.НК, 225% Причард 
АДАМ КОЛОДНИЦЬКИЙ, 150 Генрі 
ІВАН ДУДАР, 50 Гров 

ВАСИЛЬ АНДРУСИШИН, 91 Діараеn 

"' Літера ,.в'' в дужках побіч прізвища означає, що ~па особа 

в тпх саме роках оибу.1а з чJІевстnа "Рідної ШкоJІи". Список :зладжепо 
в такій черrовост~. як наступа.1и вписи в ЧJІевство. 
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NAMES OF ТНЕ SETTLERS OF RED RIVER 
SETTLEMENT 
of August 1818 

Lord Selkirk Papers, Volume XV, pa,ges 5237-5238 

No. Names 

Page 5287 

SOOTCII SEТI'LERS 

1. М. James Н. В. Monkman 
2. Alex MacBeath 
З. Geo. MacBeath 
4. John MacBeath 
5. John Sutherland 
6. Geo. Ross 
7. Wm. Bannerman 
8. Robert МсКау 
9. Wm. МасКау 

10. Widow Geo. МсКау or 
Rod МсКау 

11. Donld. МасКау 
12. Alex Mathison 
1З. Alex Polson 
14. Angus Mathison 
15. Jerom Sutherland 
16. Wm. Sutherland 
17. Alex Sutherland 
18. J ohn Bannerman 
19. Alex McLean 
20. Alexr. Murray 
21. Martin Jordin 
22. John MacLean 
2З. J ohn Bruce 
24. J ohn НВ Fla tt 
25. James Sutherland 
26. Alex Sutherland (Soldier) 
27. Donld. Livingston 
28. John Pritchard 
29. Widow Gun МсКау or 

Alex МсКау 
ЗО. John Farquahson 
З1. Geo. Adams 
32. Ме ( ? ) Stewart 
ЗЗ. J ohn Tolster 
З4. Magnes Н. Spruce 
З5. John Н. В. Spence 
З6. Hugh MacLean 
З7. Peter Н. В. Corrigul 

'Sb 
··ё No. 
~! 

Names 

Page 5288 

З8. Peter НВ Isackson 
З9. Peter НВ Dahal 

5 40. John Mathison 
8 
1 
2 
з 
з 
6 
2 
6 

4 
4 
7 
7 
4 
1 
5 
1 
4 
2 
4 
4 
1 
1 
4 
5 
2 
5 
4 

CANADIAN SEТТLERS 

1. Jean Bt. Lagemonier 
2. Bethumeure 
З. Louison Jolicoeur 
4. Pierre Soupice 
5. Angus MacDonald 
6. Joseph Plante 

MEURON'S SEтrLERS 

1. М. Joseph Storg 
2. Antoine Archette 
З. Peter Brussel 
4. Jean Louis Bender 
5. Charles Bouche 
6. J acq ue Bain 
7. Antoine Brickler 
8. Michel Bardorritz Cann. 
9. Aimable Bayard 

10. Jean Dom Caurun( ?) 
11. Simon Dazio Cann. 
12. Thomas J)vma 
1З. Peter Frieden 

З 14. Paul Geгber 
З 15. Joseph Р. 2 CrP<gorit7: 
1 1~. Mart~n Р. ~ 9rer:oritz 
4 1 '. Mat·t.ш Р. "+ '.апн:: 
1 18. Henry Heckenbeгger 
4 19. John Tauch 
З 20. Martin Р. 5 Isak 
1 21. Andreas Р. 6 Vioi!io 
2 22. Ulrick Kauffшan -

1 
1 
1 

1ЗО 

7 
1 
6 
1 
5 

20 

] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l. 

1 
1 

1 
1 
l 
1 



Р. 5238 (Cont'd) SСОТСН SETTLERS 

23. Peter Р. 7 Komdrofsky 1 41. James Sandison 
24. Antoine Luttman 1 42. Robert Sandison 
25. Woidzeck Lassota 1 43. Geo. Sandison 
26. J ohn Meyer 1 44. James Spence 
27. Antoine Morell 1 45. Oman Norquay 
28. Herman Marsh 2 
29. J oseph Potender 1 
30. Laurent Р. 8 Quilesky 1 
31. Bernard Ree 1 
32. Michel Regnier 1 
33. Francois Sahys 1 
34. George Simon 1 
35. Jean Bt. Sappero 1 
36. Michel Scheller 1 
37. Mathias Schmit 1 
38. Bernard Schmit 1 
39. Frederich Schneider 1 МEURONS 

40. Antoine Р. 9 Sabalzky 1 м 
т-1 

41. Valentine Freiffle 1 46. Felix Muller сі. 
42. John Verring 1 Ehrler 

Q) 

r.n. 
43. John Wachler 1 Wohlleben :>. 
44. John Р. 10 Wasilofsky 1 

Q) 

..с:: 
45. John Willin 2 Nordt .., ,...., 

Yankofsky 
(lj 

.".... 

47 ~ 

Caminsky ....: 
~ 

LOCATION OF BUILDINGS IN ТНЕ VILLAGE 
IN WINNIPEG, 1872. 

7 
з 
2 
з 
6 

21 

< Central part of the village, compare t·he corresponding map besides. 
For further details see Winnipeg Fee Press, Nov. 9, 1922). 

2, Dominion Lands Office; 3, Wm. Drever's building; 4, Red Saloon, 
5, Holy Trinity Church; 6, Brian Devlin's Restaurant; 7, Red River Hall 
(called "McDermot's Row); 8, О. Manchamp's Hotel; 9, Garrett House; 
10, Indian Department; 11, Customs House; 12, Roman Catholic Convent; 
lЗ, Andrew McDermot's windmill; 14, Andrew McDermot's residence; 
15, Fire Hall; 16, Post Office; 17, Parliament Building (А. G. В. Вan
natyne's residence); 18 & 19 Bannatyne store and salt warehouse; 20, 
МcKenny block, the first building erected. in the village of Winnipeg; 
21, White saloon; 22, Davis Hotel; 23, John Higgin's store; 2З, F. Gingras' 
building; 26, Butcher Store, 27, Gaol; 29, J. Н. Ashdown's; 30, Dr. Schultz' 
Drug Store; 32, The Good Templar's Hall, in whieh were the offiees of 
the News Letter, Dr. Schultz' newspaper, and the Manitoba ІдЬеrаІ; 
З3,Кnох Chureh, 34, Steamboat landing and small warehouse; З6, Office 
of the government newspaper, the ManitO'ban, 37, Thos. Lusted's black
smith shop; З9, Harvey's livery stable; 40, А. М. Brown & Co.'s Ьuilding; 
41, Dr. Curtis & Bird's building; 42, Strang's residence; 43, John 
Hackett's bakery; 44, Brick block owned Ьу Dr. Sehultz; 45, Hю·ness
shop; 46, Royal Canadian hotel; 47, Old R.oss House, residence of 
William Coldwell, editor of the Manitoban; 48, Lyster Hayward's 
(auct.ioneer); 49, W. Palmer Clarke's general store; 50, Alfred's Boyd 
store; 51, Bernard R. Ross' block; 52, Shop shared Ьу Wm. Chambers, 
gunsmith and G. D. Northgraves, jeweller and watchmaker; 53, "Pride 
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of the West" billiard saloon; 55, Old tumbledown corduroy bridge across 
Brown's Greek, whkh crossщ1 Маі11 Street at this point; 56, Brown's 
Creek; 57, Merchant's Hotel; 59, Alex. M('M:cken's bank; 60, Alex. 
Begg's soda water factory; 62, Residence of D. Sinclair, surveyor; 68, 
John Higgin's residence. 
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ТІ, ЯКІ ПЕРШІ ЗІРВАЛИ З РОСІйСЬКОЮ 
ПРАВОСЛАВНОЮ МІСІЄЮ В КАНАДІ 

Основоположники "Народньої Православної Церкви 
св. Архистратига Михаїла у Вінніпеrу"* 

1. ІВАН БРИНДЗІй, Онут, Заставва 

2. ІВАН БОЖИК, Овут, Заставва 
З. МИКОЛА БАЛАН, Поrори.1івка, Заставва 

4. ВАСИЛЬ БУРДЕйНИй, Каиінха, Сторожанці 

5. СЕМЕН БЛАПІRО, Чорний Потік, Заставва 

6. ІЛЛЯ ДАВИДЮК, Поrорио~івка, Заставва 
7. МИК.ОЛА ДАНЧУR, Вікно, Заставва 
8. СТЕПАН ЯВОРСЬКИй, Валsва, Кіцмань 
9. АНДРІй Г АйДЕй, Дорошівці, Заставва 

10. МИКОЛА КОСТИНЮК, ПоrориJІівка, Заставва 

11. СТЕПАН КОЛЬБА, Вікно, Кіцмань- Заставва 

12. ЗАХАРІй ЛУЧИК, Самуmин, Заставва 

13. МИКОЛА МОКАН, Поrори.1івка" Заставва 
14. МИКОЛА ТАБАК, Вікно, Заставва 
15. йОСИФ ЛУЧИК, Самуmив, Заставва 

16. ЮРІй МАРІЯН, Вас.1овівці, Чернівці 

17. ЕМАНУІЛ :МАНЧУЛЕНКО, Митків, Заставва 
18. СЕ:JИЕН ПАСІЧКА, а Во1иві 

19. ІВАН ПЕТРАЩУК, Вікно, Заставва 
20. СТЕПАН ПІСЕЦЬКИЙ, Ка)(овбище. 

• Побіч імени і прізвища подаво місцевість, з ЯКОІ шовер прибув -,.о 

Канади, а дажьmе подана адміністраційна округа, до нхоі цs: місцевість ва

JІежажа. В заrа.ІЬВОМf підсумку 19 ОСВОВОПОJІОЖВИRіВ ПОХОДИІИ 3 Буковиии, 

а один з Воживі. Ті, які пізніше приІучвжисн до вище згадавих бу.1в теж 

зі Східньої України як йосиф Романюк та другі. Список зжаджевий ва. пі,ц
ставі архіввих ~вих піонера Юрін ПідІубвоrо. 
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@'fifJ';S:II ;И:Q lil'f8PII '51f' Allltt;llt 10\117\;!1;11 

Перший том із серії "Студії до історії українців Ка
нади" появляється завдяки фінансовим старанням укра
їнських установ й організацій на Пойнт Доrлес - Шашке
вичівської Дільниці у Вінніпеrу. Половину коштів друку 
цього видання сплатила Українська Католицька Парохія 
св. Андрея. Другу половину коштів сплатили організації, 
що приміщуються в "Рідній Школі" ім. Маркіяна Шашке
вича та кооперативи. Сюди належать: Товариство "Рідної 
Школи" ім. М. Шашкевича, Жіноче Товариство ім. Ольги 
Басарабової, Українське Канадійське Товариство (УКТ), 
Братство 1-·ої Української Дивізії УНА, Станиця Вояків 
УПА, Кредитова Кооператива "Дніпро" та Українська На
родня Кооператива. Більшу половину коштів друку з дру
гої половини вплатило таки Матірне Товариство названих 
організацій, цебто "Рідна Школа" ім. Маркіяна llІашке
вича. 

Президія УВАН висловлює отсим всім повищим уста
новам, організаціям і кооперативам щиру подяку за спон
сорування друку цього видання. Фінансова ініціятива наз
ваних заохотила президію УВАН і вможливила її працю 
над цілою серією дальших студій в цій ділянці, що по
являтимуться в такій черговості. Том другий буде присвя
чений українським груповим поселенням Манітоби, том 
третій - Алберті, том четвертий Саскачеванові, том 
п'ятий - українцям на сході Канади. 

Українська спільнота Канади щиро піддержала цей 
корисний плян Української Вільної Академії Наук, що цією 
серіt::ю хоче вшанувати 100-річчя Канади. 

На видавничий фонд дальших томі·в "Студії до істо
рії українців Канади" наспіли такі пожертви та декля
рації: 

tCO.OO долярів - Читадьня "Просвіти" (Вінніпег), Петро Гаври

сишин (Вінніпег). 

50.00 долярів - Українська •Кредитова Спілка "Карпатія" (Він

ніпег), о. М. О. (Албе·рта), Марія Тзнчак (Вінніпег - Роза), Ми
хайло Додяк (Торонто), Степан Баран (Сарнія), Петро Семенчук, 
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Параскевія Кузенко, Володимир Коман, Павло Матвійчина - всі з Він
ніпеrу. 

25.00 долярів - Mrp. Микола Залозецький, Степан Рогатинський, 
Вікторія Довбуш, І<ате•рина Хаванська, Василь Гарапяк, Мирослав Спі
вак, Тома Кобзей, Лев Молодожанин, Теодор Боднар - всі з Вінніпе
rу, Василь Перепелюк (Флин Флон), Іван Цірка й Іван Гуменюк 

(Торонто), Микола Григорчук (Етелберт), др. Степан rамула (Сар
нія), Михайло Соколик (Домініон Ситі), Михайло rлушка (Россбурн). 

Президія УВАН одержала також листи заохоти і при
знання з цієї нагоди, а пані Катерина Хаванська надіслала 
слідуючого листа: 

"Я познайомилася з Вашою відозвою в с~ра~і 
допомоги на видання ,;Студій до історії украшцш 
Канади". Я не працюю, бо прикута до візочка на
слідком поступового параліжу. Мій син впав в часі 
Другої світової війни в обороні Канади. Він так як 
наші піонери творив історію цієї країни, бо пішов 
він слідами багатьох наших хлопців. Праця і жертва 
наших піонерів та вояків не сміє піти на марне. Вона 
повинна бути записана для наших грядучих поколінь 
в Канаді. Тому від себе жертвую повний фундатор
ський внесок на проголошену Вами ціль. Двадцять
пять долярі~в залучую до цього листа. Це з моїх 
скромних ощадностей. Помзгай Вам, Боже, у Вашій 
гідній праці". 

Висловлюючи свою подяку та доцінюючи патріо
тичний вияв нашої спільноти до свойого минулого в Ка
наді, УВАН міститиме в кожному томі імена і прізвища 
тих, що вплатили або вплатять фундаторський внесок на 
цю серію. 

Президія 
Українськоі Вільної Академії Наук. 

Адреса: Ukrainian Free Academy of Scienees (UVAN) 
Р. О. Вох 3597, Station В. 

Winnipeg 4, Manitoba, 
Canada. 

253 



ДЕЩО ІЗ ЗМІСТУ 11-ro ТОМУ' 
"СТУДІй ДО ІСТОРІї УКРАІНЦІВ КАНАДИ'' 

Другий том буде цілісно присвячений українським 
груповим поселенням на терені провінції Маніто·би. Чіль
не місце буде відведене таким поселенням: Рутенія-Русь
Стюартберн-Штомбур та дооколичним українським мі
сцевостям як І~ардентон, Толстой, Вайта, Роза, Арбакка, 
Кадієнто, С ондавн, Згода, Сенділендс, Сеньків, Пленкі 
Плейн. Один із більших розділів буде присвячений Дав
финщині, як Теребовля, Сифтон, Косів, Келд, Етелберт, 
Венлав, Галич, Фишинr Ривер, Зоря, Дрифтинr Ривер, 
Україна, Куліш, rилберт Плейнс, Слейтер та другі. З роз
ділу "Зарослими шляхами Волковець" читач довідається 
про чепурну українську місцевість, що зникла з лиця 
землі. В розділі Стретклер-Петерсон живі свідки змальо
вують про потрясаючі картини масової смертности укра
їнських дітей. Збірна могила померлих дітей в околиці 
Ольги є свідком страшної трагедії першого транспорту 
українців, що прибув в цю лісисту околицю в 1899 р. 
Гарні лоступи зробили українці в околицях Сенди Лейк, 
llloвл Лейк, Овкбурн, Росбурн. Про культурний характер 
цих поселень говорять такі назви, як Город, Озерна, Січ, 
Моги."'Іи, Рутенія, Запороже, Хмельницький і т. п. Окре
мий розділ бу де присвячений Бреядонові та Портидж Ля 
Прері. До одних із перших групових поселень належить 
Божижур - Бракенгед й околиця. Великі недостачі терпі
"1и українські поселенці в деяких околицях, що з уваги 
на пусті землі не повю-ші були бути заселювані. Сюди на
лежить поважна частина міжозерної полоси. Враз з ма
теріяльним поселенням буде обговорена ділянка духової 
культури народу. Організуванню церковного життя та 
шкільництва будуть відведені обширні сторінки. Чергове 
місце займуть народні доми, читальні просвіти тощо. Виз
начну ролю у формуванні спільнотного життя відіграли 
українські дво-мовні учителі, що своєю працею закрі
плювали культурний характер українського поселенця в 
Канаді. Це бу де один із більших розділів. Рідкісні фото
графії будуть живою ілюстрацією до того великого вкла
ду, що його український поселенець вніс в розбудову про
вінцїі Манітоби. 
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Того ж автора: 

МАРІ,ІИІІ иt!ІіtІtКЕВИЧ ІІА 'ЛІ Jl\8511,. 
Загальна Бібліотека "УКТ", 1962, Вінніпеr. 

В 150-річчя з дня народження Пробудителя Західної 
України враз з підсумками цих роковин в Україні та на 
еміrрації. Книжка написана на основі поважних і багатих 
джерел та ілюстрована численними пов'язаними зі змі
стом ілюстраціями. 

ПЕТРО ГАВРИСИШИН, ПІОНЕР-БУДІВНИЧИй 
ШАШКЕВИЧІВСЬКОї ДІЛЬНИЦІ (ПОйНТ доr ЛЕС) 

У ВІННІПЕrУ 
з предмовою проф. я. Б. Рудницького. 

Видавництво "Бібліотека Піонера", 1962-1963, Вінніпеr. 

Cм.J;rf!J\IA lllйlt!JИ;hliiiH Іf8ІІИТІИОРІ8 І ІІОЗІІВ~ІКА 
ВІtІІІІиtt•и ІІІІІА u І а ЕР І 1111 

Загальна Бібліотека "УКТ", 1963, Вінніпеr. 
Є це історична розвідка про розвій нацистських конц

таборів, в яких знайшли смерть мільйони людей, в тому 
велике число українців. В другій частині цієї праці при
свячено багато місця масовим злочинам в Україні, що бу
.11и спрямовані в основі на знищення української субстанції. 

В ЗУСТРІЧІ З УКРАїНСЬКИМИ ЛІОНЕРАМИ 
АЛ БЕРТИ 

з предмовою д-ра В. Ю. Кисілевського 

Загальна Бібліотека "УКТ", 1964, Вінніпеr. 
Друге видання - Бібліотека Піонера, 1965, Вінніпеr. 

Ця праця не є базована виключно на оповіданнях са
мих піонерів. д,втор ілюструє її документальними пояснен
нями та інформаціями, які надають праці вагу історичної 
розвідки. 

КАНАДІйСЬКА ТЕРЕБОВЛЯ 

Місце першої української Служби Божої в Канаді. 

Загальна Бібліотека "УКТ", Вінніпеr, 1964. 

Цією історичною розвідкою автор відкриває точну 
дату прибуття до Канади першого українського священи
ка о. Нестора Дмитрова та його визначну ралю в органі
зуванні церковного життя в Канаді. Автор дає теж відпо
відь, чому не Вінніпеr, а Теребовля стала місцем першої 
української Богослужби в Канаді. 

Повищі праці .ltoжua uaбyrnu в у'Краї'ІlС'Ь'КUХ 'КUUtapuяx або в 3аtальиій Бі

бліоmе1~і "УКТ". Адреса: General Library UKT, 116 Noble Ave., Winnipeg. 
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ВИДАННЯ 

Украінської Вільної Академії Наук у КанадІ 

SLAVISTICA 

ONOMASTICA 

УКРАІНСЬКІ ВЧЕНІ 

БІБЛІОГРАФІЯ 

ЛІТОПИС УВАН 

БЮЛЕТЕНЬ УВАН 

-серія слов'янознавства, 
виходить від 1948 р. 
тричі на рік. 

- серія назвознавства, 
виходить від 1951 р., 
двічі на рік. 

-серія біо- й бібліогра
фій діячів українськоі 
науки, tВИХОДИТЬ ВЇД 
1949 р. 

-щорічні сnиски укра
їнських друків у Кана
ді, виходять від .1953 р. 

- серія огляду актуаль
них подій в украін
ській науці й культу
рі, виходить від 1949 р. 

-щорічний о'гляд праці 
УВАН, виходить від 
1949 р. 

ЗБІРНИК ЗАХОДОЗНАВСТВА - с·еріЯІ Ucrainica Оссі-
. dentalia, виходить від 

ЛІТЕРАТУРА 

195~ р. 

- серія літературознав
ства виходить від 
1948 р. 

ЕТИМОЛОГІЧНИИ СЛОВНИК - виходить щорічними 
УКРАІНСЬКОІ МОВИ випусками від . 1962 р. 

ЗамовJІяти 

в українських книгарнях .в Канаді або прямо в· 

UVAN 
Вох 3597, Station В. Winnipeg 4, Man., Canada 
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