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ВІТАННЯ ВІД ГОЛОВИ ТОВАРИСТВА 
Від імені членів Товариства бажаю Вам 

святкового настрою і процвітаючого та щас-
ливого Нового 2016 року. 

Китайська приказка говорить: "Бажаю Вам 
жити в цікаві часи!" То я повинна зауважити, 
що це минуле півріччя було дуже цікавим. 
Для довгорічних членів Товариства відомо, 
що ми навчилися пристосуватися до непе-
редбачених обставин, які виникали з часом. 
Наприклад, війна в Україні змусила нас при-
стосувати наші програми для задоволення 
потреб України якнайкраще, як ми могли. В 
2015 році ми не відзначали День Незалежно-
сти України концертом, як це ми робили ро-
ками раніше. Натомість, ми прийняли участь 
у фестивалі «Разом за мир» 22 серпня, який 
був організований новою, щойно створеною 
організацією «Ukraine’s Relief.»  

Це була велика подія для Сакраменто, яка 
тривала цілий день від ранку до смеркання, і 
де було представлено багато різних заходів, 
як для дітей, так і для дорослих: українські 
страви, виставки, продаж сувенірів, українсь-
ких вишиванок – і все це було організоване 
для збору коштів на допомогу страждаючому 
народові України. 

На цьому фестивалі наше Товариство 
представило цілий ряд виставок, а також і ви-
конавців, що привернуло увагу великої ауди-
торії – як українців, так і американців, які 
прийшли на цей фестиваль.  

Група добровольців від організації «Ukra-
ine’s Relief» виконали своє завдання чудово! 

Ще одна несподіванка чекала на нас, коли 
ми готували програму на відзначення Голо-
домору у листопаді. Члени української аме-
риканської координаційної ради повідомили 
нас, що до Сан Франциско приїжджає актив-

ний діяч сучасної України, автор багатьох 
книг, доброволець зони АТО Борис Пенчук. 
Ми вирішили організувати зустріч з ним під 
час програми про Голодомор. Як виявилося, 
це вийшло досить вдало – програма про важ-
кі часи 30-х років перелилася у вдумливу роз-
мову про про поточну ситуацію на фронті. 
Детальніше про це пізніше в цьому бюлетені. 

27 грудня відбувся Різдвяний бандурний 
концерт, де наше молоде покоління показало 
своє знання українських традиційних коля-
док і щедрівок, а також продемонструвало 
гру на бандурі – старовинному українському 
народному інструменті, який виріс до висо-
кого рівня і веселить серця наших людей та й 
численної американської авдиторії. 

А далі я настійно рекомендую Вам відвіда-
ти наш річний захід – «Маланчин вечір», 
який відбудеться 23 січня 2016 року. До тан-
ців приграватиме музичний гурт «Бурима» з 
Сан Франциско, а веселити Вас будуть наші 
співаки, бандуристи і танцюристи разом з 
Маланчиним гуртом. Відбудуться цікаві кон-
курси, лотерея, та скуштуєте традиційних 
українських страв! Побачимося на Маланці!  

 
.Д-р. Любов Йова, голова товариства 

 
PRESIDENT’S MESSAGE 

On behalf of the Club’s Officers, may I wish 
you a festive Holiday season and a prosperous 
and happy New Year! 

The Chinese have a saying, “May you live in 
interesting times!” Well, I have to say that this 
past half year was very interesting. As you long 
time members know, while we do have set 
events with identified programs, we do adjust to 
unforeseen circumstances as they develop. For 
example, the war in Ukraine has forced us, of 
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course, willingly, to adjust the event programs 
to address the needs of Ukraine as best we 
could. Well, recently the club administration 
decided to forgo our Ukrainian Independence 
Day concert program for the year. Later, we 
were asked by Ukraine Relief to essentially run 
the cultural program from their Ukrainian fair 
“Together for Peace” on August 22nd. This was a 
large all day event with many activities for 
children, food, exhibits/displays and 
performances all for the purposes of fundraising 
for Ukraine Relief’s efforts to provide food and 
other types of aid to the suffering people of 
Ukraine. At this event, we were able to have 
many displays and more performers than 
typically we have at our concerts, and 
importantly, attract a larger audience of 
Americans and Ukrainian/Americans through 
the outreach of Ukraine Relief. 

Also unexpectedly, while we prepared for 
our Holodomor program, we were approached 
by the Ukrainian American Coordinating 
Council to host an appearance of the Ukrainian 
activist and author, Borys Penchuk while he was 
visiting the area. We decided to have his 
meeting with us during the Holodomor 
program, and as a result, it was a very revealing 
and thoughtful discussion about the current 
situation at the war front.  More about that later 
in this bulletin. 

So with that, may I strongly encourage you 
all to attend our annual Malanka coming up in 
January 23rd of 2016, featuring the exciting 
performance of a live band  Burima, a Malanka 
play, dancing  and other performances and 
contests that we have on this occasion, and of 
course, great traditional food.  See you there!   

Lubow Jowa, Presidentd 
 

 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ "РАЗОМ ЗА МИР" 
 

 
Ukrainian Traditional Wedding Costumes – models 

young Yarmolas couple 
Моделі українського автентичного одягу з 

колекції Оксани Стус – сім’я Ярмолів 
 
Ukraine’s Relief (дослівно «полегшення для 

України) це організація, що надає допомогу 
цивільному населенню в Україні, яке потер-
пає від війни. Що відрізняє цю організацію 
від інших? Це те, що вони доставляють про-
довольство та інші матеріали, використовую-
чи великі контейнери вантажу, щоб змен-
шити транспортні витрати. Заснована в Са-
краменто, ця організація дуже швидко знай-

шла однодумців і послідовникі у інших час-
тинах країни, які оформилися як філії з за-
гальною функцією. Влітку огранізатори вирі-
шили планувати збір коштів в околиці Са-
краменто і запросили двох співаків з України, 
Брію Блессінг і Антона Копитіна для участі у 
фестивалі.  Ці співаки стали відомими завдя-
ки участі у музичній програмі «Голос Краї-
ни», які дуже популярна в українців як на 
батьківщині, так і за кордоном. Імена цих 
співаків, без сумніву, притягнули численну 
публіку на фестиваль 22 серпня. Вони ви-
ступили у вечірній програмі, де також були 
задіяні  місцеві музиканти: Ігор та Міра 
Велигани і Словянський хор, а цілоденна 
програма включала заходи для дітей, куль-
турно-просвітницькі виставки, продаж ук-
раїнських страв, сувенірів, одягу, а також ук-
раїнську програму, яка включила виступи 
танцюристів, бандуристів та співаків. 

У денній мистецькій програмі від товари-
ства виступили багато наших членів і друзів 
Товариства. Ми мали можливість показати 
наших митців та артистів. Ми мали вигоду, 
тому що ми змогли охопити ширшу аудито-
рію, ніж це було раніше, і ми оминули витрат 
на оренду приміщення, організування спор-
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тивних змагань і розваг, а також реклами. 
Організатори заходу були дуже вражені 
нашими зусиллями. 

Багато членів Товариства та друзів взяли 
участь у цьому заході. Оля Олійник та Окса-
на Стус допомогли організувати програму 
виступів наших колективів та солістів у 
першій половині дня; Оля також допомогла 
організувати виставки, а Оксана і Святослав 
Стуси організували виставку-показ не сцені 
традиційного українського вбрання. Оксана 
має чудову власну колекцію українського 
одягу. 

Висловлюємо щиру подяку за віддану 
працю: Наталі Біскарді, Галині і Богданові 
Монастирським, Алексові і Джоан Качмарям, 
Георгію та Ірині Арабаджі, учасникам тан-
цювальних ансамблів «Сонечко» і «Веселка», 
учасникам ансамблю бандуристів, родині 
Рітачок, Світлані Криштафович, Галині 
Лорчак, родині Б. і М. Томкових, Святославо-
ві та Оксані Стусам, вишивальниці Галині 
Зеленко,  Олесі Кузьо, Миколі Кулішову, 
Яремі Кузишину, Наталі Шевчик, Андрєві та 
Оксані Бучкам, Лесі Кастілльо, Маргариті 
Чаплінській, Аничці Чеберенчик-Меркело, 
Оксані Манжай, Іванні і Джуліанні Філіпен-
ко, Мирославі та Ігорю Велиганам, Маріі 
Черепенко, Наталії Коханій, Ірині та Юрію 
Гелетюкам, Ірині Ярмолі, Софії Мазнік, 
Тавіфі Гонтар, Жанні Марін, та іншим. 

Було багато витрат, які, як звичайно, 
приходять з організуванням таких великих 
фестивалів, але було прийнято рішення, що 
чистий дохід піде на відправлення цілого 
контейнера рису в Україну. Товариство має 
надію продовжити працювати з цією орга-
нізацією і допомогати в проектах на користь 
українському народу. 

 
Dance Ensemble Veselka – Ансамбль Веселка 

 

 
Anthem of Ukraine – Bandura Ensemble 

Виконання Українського гімну – Ансамбль 

Бандуристок 

UKRAINE RELIEF  FAIR “TOGETHER FOR PEACE”   
Ukraine Relief is an organization providing 

aid to the affected civilian population in Ukraine 
suffering from the war. What distinguishes this 
organization from others is that it ships food 
and other supplies using large shipping 
containers to minimize transportation costs. 
Founded in Sacramento, they branched to other 
parts of the nation as affiliates with a common 
function. They decided to plan a major 
fundraiser in the Sacramento area and invited 
two prominent artists from Ukraine, Bria 
Blessing and Anton Kopytin to headline the 
evening program, meanwhile the day program 
would include activities for children, cultural 
displays, food, selling Ukrainian themed items, 
and a stage program featuring Ukrainian music 
and dance. 

As many of you know, we did not plan to 
have our annual Ukrainian Independence 
Day/Fall Festival Concert this year. We decided 
to have a picnic instead. About five weeks 
before the Fair, we were asked to participate in 
it by the organizers, primarily to enhance the 
Ukrainian cultural offerings during the day 
program. They already had two vocal stars from 
Ukraine for their evening programs, which 
would be broadcasted live in Ukraine. The 
evening program included local stars like  our 
club members Ihor and Mira Veligan,  and the 
Slavic chorus. For the remaining day program, 
the club developed a stage program and an 
exhibit program of Ukrainian art and culture, 
which the club helped organize and staff.  The 
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benefit to us of this was we were able to reach a 
wider audience than we normally do, and we 
saved on the costs of renting facilties and 
advertising.  From the impression of attendees 
as well as the organizers of the event, they were 
very impressed with our efforts.  

Many club members friends participated in 
this event.  Ola Oliynyk and Oksana Stus helped 
organize the festival program; Ola also helped 
organize the displays and Oksana organized a 
traditional costume display. We have so many 
people to thank: Natalia Biscardi, Halyna and 
Bohdan Monastyrsky, Alex and Joanne 
Kachmar,  Georgi and Irina Arabagi, Sonechko 
and Veselka dance groups, Bandura ensemble, 
Ritachka family, Svitlana Khryshtafovych, 
Halyna Lorczak , the entire Tomkiw family, 
Slava and Oksana Stus,  Halyna (Zelenko 
Embrodieries),  Olesia Kuzo, Mykola Kulishov , 
Yarema Kuzyshyn, Nataliya Shevchyk, Andriy 
and Oksana Buchkos, Lesia Castillo, Margarita 
Chaplinska, Anytchka,  Oksana Manzhay, 
Ivanna  and Julianna Fillipenko, Mira and Ihor 
Veligan, Maria Tscherepenko, Natalia 
Kokhanyy, Irina and Yuriy Geletiuk, Irina 
Yarmola, Sofia Maznik, Tavifa Gontar, Zhann 
Marin, and others.  

 

 
Maria Tscherepenko – mezzo-soprano 

Марія Черепенко в Сакраменто 

There were many expenses involved in 
making this event happen, but there was net 
income, which meant that the organizers would 

be able to finance almost an entire container of 
rice to Ukraine.  The Club hopes to continue to 
work with Ukraine Relief on projects to benefit 
the Ukrainian people. 

Luba Jowa 

 

UKRAINIAN DAY IN SAN FRANCISCO 

Our groups were participants at San Francisco 
Golden Gate Park Ukrainian Day on August 30. 

 

 
The Bandura Ensemble – Бандуристи в Сан 

Франциско 

 

 
Dancers of Veselka and Sonechko - 

San Francisco Golden Gate Park Ukrainian Day - 
August 30 – Танцюристи з Веселки і Сонечка в 

Сан Франциско 
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Василь Герасименко (1927-2015) 

 
ПОСМЕРТНА ЗГАДКА 

Товариство висловлює співчуття довголіт-
ньому члену Товариства п. Олі Герасименко 
Олійник з приводу втрати – 22 вересня відій-
шов у засвіти її батько – Василь Герасименко 

(1927-2015) – визначний митець, заслужений 
діяч мистецтв України, подвижник бандури, 
педагог, конструктор-винахідник бандур, 
засновник львівської школи академічного 
бандурного виконавства, заслужений діяч 
мистецтв УРСР, професор. З 1954 по 2012 
працював у ЛНМА ім. М. Лисенка. 1989-96 
рр. – завідувач кафедри українських народ-
них інструментів. Загальний педагогічний 
стаж – 60 років! 

У творчому та методичному доробку В. Ге-
расименка сотні перекладів, аранжувань тво-
рів світової та національної класики, обробок 
народних пісень для бандури та бандурних 
ансамблів, що склали основу педагогічного 

репертуару навчальних закладів різних рів-
нів акредитації.  

Понад півстоліття В. Я. Герасименко при-
святив справі реконструкції та вдосконален-
ня бандури. Є автором понад сорока моделей 
бандур, п’ять із яких були прийняті у проми-
слове виробництво. За винахід нових моде-
лей бандур був нагороджений дипломами, 
грамотами, державними відзнаками. 

Особливою заслугою В. Герасименка є ви-
нахід штучних капронових нігтів для гри на 
бандурі. 

Українська культура зазнала великої втра-
ти, та надія на продовжувачів справи Гераси-
менка, його учнів. Як педагог В.Я. Герасимен-
ко виховав понад 100 випускників, серед яких 
лауреати різних конкурсів, кандидати наук, 
видатні діячі культури, відзначені почесними 
званнями. 

Його доньки Оля Герасименко-Олійник та 
Оксана Герасименко, сестри Даниїла, Марія 
та Ніна Байко, Галина Менкуш, Ганна Галь-
чак,Раїса Кузьменко, Романна Василевич, 
Мирослава Попілевич, Йосип Яницький, 
Олександр Верещинський, Петро Авраменко, 
Орест Баран, Людмила Посікіра,Тетяна Ткач, 
Марія Наконечна, Ореста Пришляк, Надія 
Сторожук, Марія Сорока, Ірина Содомора, 
Остап Стахів, Ірина Ольшевська, Ольга Вой-
тович-Стащишин, Світлана Мирвода, Віолет-
та Дутчак, Оксана Ваврик, Оксана Савіцька, 
Роман Антонюк, Тарас Лазуркевич, Олег Со-
занський, Віктор Рубай, Дмитро Губ'як та 
інші. 

 

 
 

VASYL HERASYMENKO –  
POSTHUMOUS MENTION 

(1927-2015) 
 

Members Ukrainian Heritage Club expresses 
their condolences to its long-time member Ola 
Herasymenko Oliynyk about the loss of her 
father - Vasyl Herasymenko (September 22, 
2015). 

Vasyl Herasymenko was  well-known ban-
dura virtuoso and constructor, who created a 

new type of bandura with switches that enabled 
to perform different kind of music (including 
classical and symphony) in any tonality or key. 
He was the author of more than forty models of 
banduras, five of which were adopted in the 
plant production. His special merit was invent-
ion of artificial nails for playing the bandura. 

As a teacher, Herasymenko trained over 100 
graduates, including the winners of various 
competitions, PhD, prominent cultural figures, 
who have received honorary titles. 
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The display on the Holodomor on Constitution Day 

at Sierra College, September 17th 
Виставка про Голодомор 17 вересня в Сієрра 

Коледжі – представляє Любов Йова 

 
Participation of the UHC of NC in Davis 

International Festival - October 4 
Участь Товариства у Міжнародному Фестивалі в 

Дейвісі – Ольга Чорна в українському кіоску 
 

 

 
 

ПІКНІК ТОВАРИСТВА 10 ЖОВТНЯ 
Деколи Товариство влаштовує пікніки 

(неформальні зустрічі) щоб члени та друзі 
мали нагоду поспілкуватися. Цього разу на-
ша ціль була зібрати разом українців Сакра-
менто. Цей пікнік відбувся в одному з наших 
улюблених парків, «Раш парк», який дає хо-
роші можливості для практично будь-якої 
форми відпочинку. Відвідуваність була 
скромною, оскільки люди приходили і від-
ходили в різний час. Деякі наші друзі, як 
наприклад, Іванна та Джуліанна, чи Свято-
слав і Оксана Стуси приїхали аж з району 
затоки, також появилися наші старожили, як 
Едвард Баффало, а також наші звичайні мо-
лодці, команда Качмарів. У нас був модифі-
кований спільний обід, Товариство забезпе-
чило барбекю, а всі інші принесли різнома-
нітні страви. Велике спасибі належиться 
Світлані Криштафович, яка закупила потріб-
ні продукти, та Ігорю Шевчику за працю на 
грилі (смаження курей). 

Едвард Тишкевич запланував розважальні 
заходи, насамперед для молоді, але замість 
цього вони стали подвигами майстерності і 
сили для наших «зрілих» козаків. Велике спа-

сибі належиться Едвардові за організацію 
розваг і можливість для нас, щоб спалити 
зайві калорії від хорошої їжі. Ігор відзначився 
на конкурсі рубання дерева враз із Богданом 
Монастирським. Джордж Арабаджі мав ще 
багато сил у своїх ногах, щоб виконати най-
вищий стрибок, але хто б здогадався, що 
Микола Паращак також добре покаже себе у 
цьому конкурсі? Всі отримали задоволення. 
Спасибі всім тим, хто прийшов і підтримав 
нас в цей гарний час. 

 
CLUB PICNIC ON OCTOBER 10TH 

Occasionally, the club has a picnic to provide 
informal fellowship of our members.  In fact, our 
club was founded by a picnic to bring together 
local area Ukrainians in Sacramento.  

This year the club had a picnic in one of our 
favorite parks, Rusch Park, which affords nice 
facilities for almost every form of recreation. The 
turnout was modest, as people came and left at 
various times. People like Ivanna and Julianna, 
Slava and Oksana Stous came from the Bay area, 
old timers, like Ed Buffalo, showed up, as well 
as our usual stalwarts, the Kachmars.  We had a 
modified potluck, with the Club providing the 
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barbeque, and everybody else bringing other 
dishes. Much thanks goes to Sviltana 
Kryshtafovych for buying and setting up the 
food and Ihor Shevchyk for volunteering at the 
grill.  

Edward Tyshkevich planned recreational 
activities primarily for the youth, but instead 
these became feats of skill and strength for our 
"mature" Kozaks.  Many thanks goes to Edward 
for providing such entertainment and for the 

opportunity for us to burn off the extra calories 
from all the good food we ingested. Ihor 
distinguished himself at the wood chopping 
competition, with Bohdan Monastersky not far 
behind.  George Arabagi still has a lot of 
strength in those legs to win the high jump, but 
who would had guessed that Mykola Paraschak 
would do so well in that competition? A good 
time was had by all. Thanks to all those who 
came and shared this good time. 

 

 
 

 

ВІДЗНАЧЕННЯ ГОЛОДОМОРУ І ЗУСТРІЧ З 

БОРИСОМ ПЕНЧУКОМ 21 ЛИСТОПАДА 

21 листопада в бібліотеці Carmichael, у нас 
відбувся наш щорічний пам'ятний захід – від-
значення Голодомору. Як завжди, ми прагне-
мо представити цікаві та пізнавальні програ-
ми, які відносяться до цієї трагічної злочини 
проти українського народу. У цьому році у 
нас був несподіваний гість в місті, Борис Пен-
чук, який бажав поділитися з нами інформа-
цією про поточні події в Україні, особливо на 
фронті. Ця людина, можна сказати, зробив 
"видатну" кар'єру в Україні, перш за все з йо-
го здібностей з управління бізнесом, що при-
звело до антикорупційної боротьби, а пізні-
ше до позбавлення волі з боку уряду Януко-
вича. Потім його відпустили, потім став ак-
тивістом Майдану, солдатським волонтером, 
а нині добровольцем у підтримці українсь-
ких військ на фронті. Ми, звичайно, прагну-
ли застосувати його виступ у нашій програмі. 

Наша програма розпочалася із відзначен-
ня Голодомору - з розмови Світлани Кришта-
фович про документацію Голодомору. 
Едвард Тишкевич прочитав кілька показань 
свідків, Ігор Шевчик зробив кілька зауважень. 
Далі при свічках пролунав спів "Вічної пам'я-
ті". Далі наш гість Борис Пенчук, докладно 
розказав про свої подорожі на фронти, про 
осіб, залучених при захисті кордону, трохи 
про поточну політичну ситуацію, а потім 
слухачі задавали питання. Наприкінці було 
оголошено зробити збірку фондів для допо-
моги українським солдатам. 

NOVEMBER 21, 2015  HOLODOMOR 

COMMEMORATION AND BORYS PENCHUK 

On November 21st at the Carmichael Library, 
we had our annual Holodomor 
Commemoration event. As always, we seek to 
present interesting and informative programs 
that relate to this tragic crime against the 
Ukrainian nation.  This year we had an 
unexpected guest in town, Borys Penchuk, who 
wished to share with us the current happenings 
in Ukraine, especially at the war front.  This man 
can be said had a “distinguished” career in 
Ukraine, first for his business management 
abilities, which led to his anticorruption fight, 
later to imprisonment by the Yanukovich 
government, later released, then a Maydan 
activist, volunteer soldier and now a volunteer 
supporting Ukrainian troops at the front. We, of 
course, sought to accommodate his presentation 
within our program.   

Our program began with remembering the 
Holodomor with an opening with a talk by 
Svitlana Khryshtafovych concerning the 
documentation about the Holodomor, Edward 
Tyshkevich read a few witness testimonies, Ihor 
Shevchyk made a few remarks.  Then we had 
our candlelight observance with the singing of 
“Eternal Memory.” This was followed by 
Penchuk , who spoke at length about his travels 
at the front,  about personalities involved in 
defending the border, a little about the current 
political situation and then fielded questions. A 
collection was made to help him purchase 
needed supplies to aid the soldiers when he 
returns to Ukraine. 
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НАШІ АНСАМБЛІ НА РІЗНИХ СЦЕНАХ /OUR ENSEMBLES ON DIFFERENT STAGES 
 

     
 

The dance group Sonechko performed at the Citrus Heights Tree Lighting Ceremony on Dec 3, 2015. 

Танцювальний ансамбль Сонечко виступав на Святі Ялинки в Сітрус Гейтс 3 грудня 2015 року. 

 

   
Our Bandura Ensemble and some parents were participants of the music program at Ukraine’s Relief 
event on December 18, 2015. 

Наші члени ансамблю бандуристів і деякі батьки були учасниками музичної програми на 
святковому вечорі  організації допомоги Україні «Ukraine’s Relief» – в Сітрус Гейтс 18 грудня 2015 
року. 

 Cофія Бучко гарно приготувала проект про Тараса Шевченка в 

своїй американській школі. Учителька дала завдання 

приготувати інформацію та доповнити візуально про відому 

людину. Для Софійки було важливо показати в класі свою 

українську культуру і тому вона вибрала Т. Шевченка, про якого 

навчилася в українській суботній школі, а також виконуючи 

його твори в ансамблі бандуристів. Молодець, Софійка! 

Sofiya Buchko prepared a poster about Taras Shevchenko for a 
classroom assignment to present information and pictures about a 
distinguished historical personage. Sofiya chose Taras Shevchenko of 

whom she had learned about in Ukrainia Saturday School. Moreover, she sang music based on his 
poetry for the club's annual Shevchenko Celebration. Good job, Sofiya! 
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СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКИХ ЗИМОВИХ 

ПІСЕНЬ І КОЛЯДОК У КАЛІФОРНІЙСЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ В БЕРКЛІ 

9 грудня 2015 року в концертному залі 
Hertz, що на території Університету 
Каліфорнії в Берклі, глядачі мали нагоду 
побачити і почути унікальний концерт 
сезонної музики та українських колядок в 
традиційному і сучасному стилі. Крім того, 
виконавці самі представляли широкий 
діапазон стилів і націй, тобто це були 
хористи - студенти університету, 
«Колядники» з Гуцульщини, Україна, та 
хорал з університету, які виконують сучасні 
аранжування, і автентичне тріо (Сан 
Франциско), яке співає в старовинному стилі, 
а також Юліан Китастий (з групи «Яра», Нью 
Йорк), який виконує різні традиційні і 
авторські твори на бандурі. 

Програма була вміло і зі смаком підібрана 
і складена диригентом хору і хоралу Берклі, 
Марікою Кузьмою, американкою 
українського походження. Всі твори були 
підібрані так, щоб дати слухачам відчути як 
це виглядає насправді, коли колядники 
ходять від хати до хати і вітають господарів і 
тому глядачів просили не аплодувати 
наприкінці пісень. Тим не менш, через 
деякий час публіка була настільки вражена 
виступами, що не могла стримати себе від 
аплодисментів після кожного номера, і 
врешті-решт, концерт закінчився стоячими 
оваціями. 

Спочатку гуцули-Колядники у своїх 
традиційних яскравих костюмах відкрили 
програму звуком трембіти. Після них хор та 
хорал університету виконував ряд 
традиційних колядок, іноді в той же сам час 
кілька на раз. Зразу після них Колядники з 
України виконували автентичні колядки та 
новорічні щедрування, а також гуцули–
інструменталісти вразили публіку своєю 
віртуозною грою на цимбалах, сопілці і 
скрипці. Аналогічно Юліян Китастий 
зачудував слухачів грою на бандурі і співами 
колядок, як сам, так і в дуеті з Марікою 
Кузьмою. Після них колядки співали в 
автентичному стилі тріо від групи Кітка, яка 
відома своїми виконаннями пісень Европи. 

На закінчення, Маріка Кузьма знайшла 
спосіб об'єднати всіх виконавців у фіналі 
віночком українських колядок на фінал. 

Концерт був дійсно прекрасним, тому що 
виконання було майстерним на вищому 
рівні, тай подання в концерті виключно 
української музики було миле серцю 
багатьом слухачам. Велика подяка 
належиться Марійці Кузьмі за організацію 
концерту, групі Yara Arts та тріо від «Кітки» 
за їх внесок і за спонсорство цієї події - 
музичній кафедрі університету Каліфорнії в 
Берклі, та організації Нова Україна. 

Люба Йова 

RIZDVO! A CELEBRATION OF UKRAINIAN 

WINTER SONGS AND CAROLS AT UC BERKELEY 

On December 9, 2015, in Hertz concert hall on 
the campus of University of California, Berkeley, 
the audience was treated to a unique concert of 
traditional and contemporary style Ukrainian 
carols and seasonal music. Moreover, the 
performers themselves represented a range of 
styles and origins from the University Chorus to 
Koliadnyky (from Hutsulshchyna, Ukraine); 
from the University Chorale performing modern 
arrangements, to the True Life Trio (Bay area) of 
old style singing and finally, Julian Kytasty 
(representing Yara Arts group from New York) 
performing various traditional and improvised 
selections on the Bandura. 

The programs was skillfully and tastefully 
assembled and arranged by the director of the 
Berkeley Chorus and Chorale, Marika Kuzma, 
herself of Ukrainian background. The entire 
program was assembled to give the listeners to 
feel the flow and tenor of a visit by carolers to a 
home, and so the audience was requested not to 
clap at the end of numbers. Still, after a while 
the audience was so impressed by the 
performance that they could not restrain 
themselves from clapping after each number, 
and at the end, with a standing, sustained 
ovation. 

From the start, the Koliadnyky in their 
traditional Hutsul costumes opened the 
program with the blowing of their trembita. This 
was followed by the University Chorus and 
Chorale engaged in a number of traditional 
carols, sometimes in arrangements of multiple 
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carols performed at the same time. This was 
followed by traditional New Year’s carols 
(Shedrivky) from the Kolyadnyky who also 
dazzled the audience with their instrumental 
playing on the tsymbaly, flute and violin. 
Similarly, Julian Kytasty impressed the audience 
with this bandura performance and singing 
traditional carols by himself and in a duet with 
Marika Kuzma. They were followed by the 
traditional carols sung in the old style by the 
True Life Trio, a subgroup of the renowned Bay 
area singling ensemble of traditional singing 
from Eastern Europe, Kitka. At the conclusion, 
Marika Kuzma found a way to combine all the 
performers in a finale of singing a montage of 
Ukrainian carols. 

The concert was truly amazing performance 
of such exceptional artistry and organization, in 
a concert of exclusively Ukrainian music. Much 
appreciation goes to Marika Kuzma for 
organizing the show, to Yara Arts group and 
True Life trio for their contribution and 
sponsorship of event by the Music Department 
of the University of California, Berkeley, and 
Nova Ukraine. 

Lubow Jowa 
 

 
Participants of the Bandura Christmas Concert on 

December 27, 2015. 

 

THE BANDURA CHRISTMAS CONCERT 

The Bandura Christmas Concert is already 
tradition in the bandura life of Sacramento and 
vicinities. It started back in 1990s when Ola 
Oliynyk began to teach the bandura and orga-
nized the yearly Chrsitmas music concert of her 
students and bandura friends. Some years there 
were only bandurists performed, in other years 
– the young pianists and young poets were 

added to the program. Many times Ritachka 
Family from Weaverville were participatns of 
this event. Last year the Bandura Ensemble 
celebrated its 20th Anniversary. 

This year young bandura talents showed 
their accomplishments on a very nice stage at a 
very cosy American River Community Church. 

The program consisted of performances of 
pianists: Alexander Marin and Nadia Yurke-
vych, and, of course, young and talented bandu-
rists: Eliza Hagy, Susan Gontar, Caterina Biscar-
di, Angelina Vashchyk, Anastasiya Kokhanyy, 
as well as adults: Ola Oliynyk (the organizer of 
the event), the opera singer Oksana Manzhay 
and guests from San Francisco Oksana and 
Sviatoslav Stus. Aiana Jaycox – a young and 
talented violinist also joined our concert. 

Many wonderful Ukrainian and American 
melodies were performed at this event and 
people were very pleased to listen to the sounds 
of the banduras and pretty voices of singers.  

A big thankyou goes to all parents who 
prepared children and who understand the 
importance to teach them their native culture. 
Special thanks go to Mykola Gontar, who was in 
charge of sound system at this concert. 

 

РІЗДВЯНИЙ БАНДУРНИЙ КОНЦЕРТ 

Концерт відбувся 27 грудня. Це вже стало 
традицією від 1990-х років, що у Сакраменто 
під час Різдвяного часу звучить бандура. Ро-
ками раніше у концерті брали участь як піа-
ністи так бандуристи, в деякі роки оголошу-
вався Бандурний фестиваль. Брали участь і 
гості-бандуристи з Реддінгу родина Рітачок, 
Аліна Ільчук, та інші. Минулого року відмі-
чалося 20 років з дня першого виступу банду-
ристів у Сакраменто і околицях. 

Цього року у Різдвяному концерті взяли 
участь два піаністи початківці – Олександр 
Марін і Надя Юркевич, а також свої здобутки 
у грі на бандурі показали Еліза Хегі, Сюзанна 
Гонтар, Катерина Біскарді, Агеліна Ващик, 
Анастасія Кохана, а їх підтримали дорослі 
виконавці – Оля Г. Олійник (організатор ве-
чора), Оксана Манжай, автентичний дует 
Оксани і Святослава Стусів із Сан Францис-
ко. Аяна Джейкокс – талановита молода 
скрипалька, також взяла участь у концерті. 
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Були виконані багато різдвяних українсь-
ких і американських мелодій: «Бог Предвіч-
ний», Щедрик», «В Вифлеємі новина», «По-
слухай нині», «Небо ясні зорі вкрили», «Спи, 
Ісусе», «Ой, у яснім небі зірка засіяла», «У на-
дії Мати Божа», «Там високо над землею», 
«Возвеселімся», «На Різдвяні свята», «Нова 
радість стала» і американські «The First Noel», 
«Silent Night,» «O, Holy Night,» Aria by 
Baroque composer Loillet.  

Приємно, що на американській землі наші 
діти можуть вивчати свою багато культурну 
спадщину, гілкою якої є гра на бандурі та її 
різноманітний репертуар. 

Велика подяка батькам, які розуміють важ-
ливість вивчення своєї культури і підтриму-
ють (та й заставляють) дітей горнутися до 
свого. Дякую належиться всім батькам банду-
ристів. Особлива подяка Миколі Гонтару, 
який дуже допоміг в озвученні концерту. 

Юрій Олійник 

 
The beginning – our guests – Stus Duet 

 

 
The final “New Joy to the World!”  

 
OUR SPONSORS НАШІ СПОНСОРИ OUR SPONSORS НАШІ СПОНСОРИ OUR SPONSORS 
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ADVERTISEMENTS: MALANKA 2016 – ОГОЛОШЕННЯ – МАЛАНЧИН ВЕЧІР 2016 

НАШІ ВІЙСЬКОВІ СЕРГІЙ ТА РУСТАМ З УКРАЇНИ ЗАВІТАЮТЬ НА СВЯТО МАЛАНКИ 

 

МАЛАНЧИН ВЕЧІР – 2016 Сакраменто, 23 січня - MALANKA - 2016 Sacramento, 23 January 

Товариство Збереження Української Спадщини Сакраменто - Ukrainian Heritage Club Sacramento 

Запрошує Вас і Ваших друзів разом відсвяткувати завершення Різдв'яних свят. Вас чекають 

українські традиції: колядки, щедрівки, конкурси, танці та смачна вечеря. 

На свято також завітають наші військові герої з України Сергій Титаренко та Рустам Росул (які 

поранені і проходять зараз реабілітацію у Лос Анжелесі) Хто має бажання особисто 

познайомитися із хлопцями, поспілкуватися – запрошуємо. 

Свято відбудеться в суботу 23 січня 2016 року о 4 годині за адресою: address: Veterans Memorial 

Center Multipurpose room - 203 East 14th Street, Davis, CA 95616 

Вхід за попередньою реєстрацією дорослі: $40, студенти (18-24): $25, діти (10-17): $10 

Просимо замовляти місця за попередньою реєстрацією до 14 січня 2016 р. кількість місць 

обмежена. 

В програмі: 

4:00 рм – перекуска 

5:00 рм – концертна програма 

6:00 рм – смачна українська вечеря 

7:00 рм – розважальна програма, жива музика... 

Питання по організаціі – Світлана тел. (530 )661-6776 

Короткий фільм про поранених українських солдатів Сергія Титаренка та Рустама Росула які 

завітають на Маланчин Вечір. 

Documentary about wounded Ukrainian soldiers Segiy Tytarenko and Rustam Rosul (in Ukrainian with 

English subtitles) They will come to Sacramento to celebrate with us our event MALANKA. 
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НАШІ ГОСТІ – OUR GUESTS - НАШІ ГОСТІ – OUR GUESTS - НАШІ ГОСТІ – OUR GUESTS 
 

Двоє наших героїв буду на святкуванні 
Маланчиного вечора 23 січня 2016 року у 
Сакраменто. 

Коротко про поранених: 

 
 
Військовий льотчик майор Сергій Тита-

ренко (зліва) родом з Львівщини. У 2012 році 
льот-чик Титаренко був нагороджений орде-
ном «За Мужність» за виконання завдань під 
час миротворчої місії у Конго. 4 червня 2014 
року поблизу Славянська літак, у якому зна-
ходився Сергій, збили терористи. Сергій діс-
тав тяжкі поранення, а потім інвалідність, 
звільнення зі служби та довгі місяці лікуван-
ня. 20 червня 2014 року за особисту мужність 
і героїзм, виявлені при захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності Ук-
раїни, нагороджений орденом Богдана Хме-
льницького ІІІ ступеня. Здавалося, це най-
гірше що могло статися з військовим льотчи-
ком. Та в червні 2015 року у героя померла 
дружина від ракового захворювання, зали-
шивши однорічного сина. 
 

Рустам Росул – 1984 року народження, (на 
фото справа) родом з Мукачево. 10 жовтня 
він з побратимами супроводжували колону з 
продуктами. Попали під обстріл. Ті що сиді-

ли спереду – загинули відразу. Рустам при-
крив собою декілька чоловік, так врятувавши 
їм життя. За це був нагороджений Орденом 
«За мужність». 

 
SHORT INFORMATION ABOUT HEROES: 
Military pilot, Major Serhiy Titarenko, a 

native of Lviv region. In 2012, pilit Titarenko 

was awarded the Order “For Courage” for the 

tasks completion in the pieacekeeping mission 

of Congo. On June 4, 2014 the helicopter with 

Serhiy and his co-pilot Deputy Brigade 

Commander Coloner Valentin Tshyhulsky was 

shot down by terrorists near Slaviansk. Serhiy 

was seriously injured, got disability, dismissal 

from service and undergone many months of 

treatment. On June 20, 2014 Major Titarenko was 

awarded with “Bohdan Khmelnytsky” Order of 

III degree for personal courage and heroism in 

defending national sovereignty and territorial 

integrity of Ukraine. It seemed that nothing 

worse can happen to a military pilot, but in June 

of 2015 a hero’s wife died of cancer, leaving their 

one year-old son behind. 

Rustam Rosul, born in 1984, native of 

Mukachevo, Zakarpatskyy region, Ukraine. On 

October 10, 2014 Ukrainian soldier escorted 

convoy with food supply near Donetsk. They 

came under fire. Those who sat in the front were 

instantly killed. Rustam covered several people 

with his own body and saved their lives. He was 

wounded – severe spine injury, multiple 

shrapnel wounds to internal organs. Rustam 

was awarded with a well-deserved Order “For 

Courage.” 

 

 
ЗАКЛИКАЄМО ВСЮ УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ ТА НЕБАЙДУЖИХ ЛЮДЕЙ ДО ДОПОМОГИ! 

Давайте покажемо наш патріотизм через опіку та допомогу Героям! Слава Україні! Героям Слава! 
За детальнішою інформацією як допомогти, звертайтеся до Люби Йови: (916) 771-2402 – Голови 
Товариства Збереження Української Спадщини, або до Анички Чеберенчик: 
hannamerkelo@gmail.com, співачки, яка заопікується героями. 

mailto:hannamerkelo@gmail.com
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MEMBERSHIP LIST YEAR OF 2015 – THANK YOU! 
Sponsors ($100 – UP) As of Dec 31, 2015 

Sponsors ($100 and up) 
E.T. Allen, J. Batz, J. & M. Hnyp, Drs B. & M. Tomkiv, Dr. O. Wesely 
 
Families ($20 and up) 
G. & I. Arabagi, R. Bakawa, Dr O. Balytsky, M. & O. Bilous, A. & O. Buchko, J. Chiles, V. Drohomyretsky, 
V. &H. Geletyuk, Y. & I. Geletyuk, B. & A. Iwanojko, Dr L. Jowa, Dr. L Kamenetsky, А. & J. Kachmar, S 
&S. Katchmar, Dr. I. Kochan, Dr. G. & V. Kostyrko, A. & S. Kryshtafovych, O. & O. Kuzo, O. & S. Kuzo, 
H. & J. Lorczak,  V. Lysyy,  G. Marenin, Y. & O. Marynets, J. & H. Merkelo, Y. & A. Mikhalishin, B. & H 
Monastyrsky, H. Muzyka, O. & M. Nebesh, Y. & O. Olynyk, M. & O. Parashchak, R. & O. Ritachka, C. & 
L. Schmid, I. & N. Shevchyk, V. & O. Shevchyk, I. & N. Shevchyk, E. Slasten., S. & O. Stus, M. 
Tscherepenko, V. Tuk, E. Tyshkevich and O. Chornaya, I. & M. Veligan, Dr O. & S. Weres, Dr Z. & B. 
Wochok. 
 
Single membership ($10) 
N. Biscardi, E. Buffalo, A. Chlysta, J. Chiles, V. Drohomyretsky, W. Gerlach, A. Ilchuk, N. Kokhanyy, P. 
Krindel, Y. Kuzyshyn, A. Lundberg, S. Merkelo-Rococha, O. Nebesh, M. Pyasetskiy, N. Safronenko, H. 
Sherr, O. Simons, A. Sokolov, O. Sudia, E. Susko, L. Yemetz 
 
Associate membership: 
M. Alaria, S. Arakelyan, V. Bakin, G. Bazan, A. Bisic, N. Boyko, V. Christologi, I. Cobzar, A. Esyutin, A. 
Gracher, M. Harman , I. Ivanov, A. karapetyan, R. Lilit, M. Mercado, I. Netchitay, M. Pelter, J. 
Thompson, V. Tisiu, V. Zankevich 
 

 
 

ВІТАННЯ З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! 
 
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,  
зігріє вам сердце Різдвяним теплом.  
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,  
оселяться щастя та спокій у нім!  
Христос ся рождає! Славімо його! 

*** 
Яскрава зірочка зійшла,  
Свята вечеря підійшла. 
Кутя, вареники, грибочки, 
Квасоля, риба, огірочки. 
Нехай лунає в хаті сміх, 
з Різдвом Христовим Вас усіх!!! 

*** 
В гарну днину, в добрий час, 
Із Різдвом вітаєм Вас ! 
Із Вечерею Святою, 
Веселою колядою, 

Хай колядочка лунає 
І сніжком хай посіває. 
Хай Рік Новий несе у хату 
Щастя й радості багато. 

*** 
Зійшла Ісусова зоря, 

Бринить Різдво в повітрі колядою. 

Мачинки із макітерки зорять, 

Благословляють нас добром з тобою. 

Дванадцять страв, вечері святий дух 

Освячує живих і мертвих. 

З пшениці-жита дід-дідух 

Стоїть в куті урочисто підпертий. 

Це вічне свято наших прадідів 

Приносить в дім добро, любов і ласку. 

Ісус маленький в яслах ся вродив! 

Це – Божа правда, а не просто казка. 
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UKRAINIAN HERITAGE CLUB OF NOTHERN CALIFORNIA 
MEMBERSHIP APPLICATION/AND RENEWAL 

ЗАЯВА ВСТУПУ В ЧЛЕНИ 
 

Name/Last, First, Initial _______________________________________________________________________________ 
Прiзвище, Iм`я 
 
ADDRESS/АДРЕСА _________________________________________________________________________________ 
    Street    City   Zip 
 
Telephone/Телефон (_____)______-_______ / cell phone or e mail address: __________________________________ 
 
Ukrainian descent by birth or marriage? _______________ or do you want to be an associate member (no voting 
rights)? 
Українського походження чи через одруження? No relationship to Ukraine reguired. _____________ 
 
Якщо Ви вже є нашим членом і тільки посилаєте членські внески, то не Вам не треба виповняти анкету. Перевірте чи 
Ваша адреса є правильна на зворотній стороні і відішліть цю сторінку до нас. Якщо у Вас є e-mail, просимо подати. 

If this is a renewal, you do not have to fill the above out.  Check to see if your address is correct on the reverse side 
and mail this page with the address label to us. Also, do we have your current e-mail?  Please add that above. 

 
Types of Membership available/ 

all are tax deductible: 
 
General  ........................................................ $10 per year 
Family   ........................................................ $20 per year 
Patron  ................................................... $100+ per year 
 
With your membership you receive a newsletter 
informing you of activities in the Ukrainian 
community of Northern California and helps 
support out activities. 

BECOME A MEMBER TODAY 

Роди членства/ 
всi роди членства є звiльненi вiд податкiв: 

 
Звичайний ---------------------------------------------- $10 рiчно 
Фамілія --------------------------------------------------- $20 рiчно 
Захисник --------------------------------------------- $100+ рiчно 
 
Вступивши в члени нашої органiзацiї, Ви одержува-
тимете Бюлетень, з якого довiдаєтесь про дiяльнiсть 
української громади в Пiвнiчнiй Калiфорнiї і пiдтри-
маєте нашу спадщину. 

ЗАПИСУЙТЕСЯ В ЧЛЕНИ СЬОГОДНІ! 

MAIL TO UHC OF NC ,  1415 LORIMER WAY, ROSEVILLE, CA 95747, TEL. (916) 771-2402 

 
 

   

 
Компанія Міст має CDs та відео бібліотеку. 

Просимо наших членів підтримувати “Міст”, 
бо компанія надає нам приміщення для наших 
зборів. 

4537 Orange Grove Ave., Sacramento, CA 95841, 
tel. (916) 971-9997, Fax (916) 971-9927 

УКРАЇНСЬКІ ВІДЕО & БІБЛІОТЕКА 
http://www.meest-

trust.org/VideoSalonPage.html 
 

 
The MEEST Company has CDs and videos for 

rent or sale.  Please support them as they have 
offered to host the club’s meetings and support 
the library, which all are welcome to use. 

4537 Orange Grove Ave., Sacramento, CA 95841, 
tel. (916) 971-9997, Fax (916) 971-9927 

UKRAINIAN VIDEOS & LIBRARY 
http://www.meest-

trust.org/VideoSalonPage.html 
 

 

 
 

 

http://www.meest-trust.org/VideoSalonPage.html
http://www.meest-trust.org/VideoSalonPage.html
http://www.meest-trust.org/VideoSalonPage.html
http://www.meest-trust.org/VideoSalonPage.html
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UHC OF NC 
1415 LORIMER WAY,  
ROSEVILLE, CA 95747 
(916) 771-2402 
 
 Return Service Requested   
 
       TO: 
 
 
 
ПРОСИМО ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ ВИ 
ВПЛАТИЛИ 
ВКЛАДКУ ДО ТОВАРИСТВА НА 2016 РІК! 
 
PLEASE CHECK IF YOU PAID 
YOUR CLUB DUES FOR 2016 

 
  

 
 
 

 
 

УКРАЇНСЬКІ ПОДІЇ У 2016 
 

СІЧЕНЬ 
Маланчин вечір 2016 23-го – 

Дивіться Бюлетень 
 

ЛЮТИЙ 
27-го Кінофільм про Писанки і, можливо,  

ще якийсь 
 

БЕРЕЗЕНЬ 
13-го Шевченківське свято 

12-го Курси писання писанок 
 

КВІТЕНЬ 
Буде оголошено 

 
ТРАВЕНЬ 

Буде оголошено 
 

ЧЕРВЕНЬ 
5-го Український Музичний фестиваль 

 
UKRAINIAN EVENTS in 2016 

 

JANUARY 
Malanka 2016, 23rd 
See inside Bulletin 

 
FEBRUARY 

Movie at Carmichael Library on the Feb 27th 
about Pysanky and possibly another. 

 
MARCH 

SHEVCHENKO CELEBRATION, March 13 
Pysanky course in Carmichael, March 12th 

 
APRIL 

TBA Later 
 

MAY 
TBA Later 

 
JUNE 

5th Ukrainian Music Festival 
 

 


