UECC Presidential Greeting
Dear fellow Ukrainians!
I have the honor of being the current President of the Board of Directors
of the Ukrainian Educational and Cultural Center. I am very fortunate to
be working with a group of people on the Board who are just as
passionate about the UECC as I am!
Last year, the 40th anniversary of the UECC passed by quietly, without
much fanfare due to the state of the world and the restrictions imposed
upon us. Nevertheless, many projects were started and completed due
to the great efforts of the members of the Board and individual
volunteers, who worked remotely bearing in mind the objective of the
Center which is to preserve and promote awareness of Ukrainian
heritage throughout the community.
It is because of this kind of devotion that our community home has
thrived 40 years, cultivating community ties and preserving our heritage.
I encourage everyone to join our mission to enable our Center to live on
for at least another 40 years!

Дорога українська громадо!
Вже другий рік маю честь бути президентом Ради Директорів
Українського Освітньо-Культурного Центру. Мені дуже пощастило
працювати з людьми на Дирекції які так само захоплені Центром
як і я!
Минулого року 40-ліття УОКЦ пройшло тихо, без особливого
відзначення, через світовий стан та надані нам обмеження. Мимо
того, дуже багато було розпочато та завершено через великі зусилля
членів Дирекції та наших добровольців, котрі по своїх куточках йшли
вперед із завданням Центру котрим є збереження та пропагування
обізнаності про українську спадщину у всій громаді.
Власне через таку відданість наш громадський дім процвітав 40
років, плекаючи громадські зв'язки та зберігаючи нашу спадщину.
Заохочую всіх щоби приєдналися до нашої місії щоби наш Центер
прожив бодай ще 40 літ!

40th Anniversary Virtual Celebration

Віртуальне Відзначення 40-ліття

Welcome……………………………………………..Natalka Firko and Yuliya Stupen

Вступне слово………………………………….….Наталка Фірко і Юля Ступень

Opening Ceremony……………………………………………….Procession of Flags

Відкриття свята………………………………………………………….Вхід прапорів

Prayer……………………………………….Metropolitan Archbishop Borys Gudziak

Молитва…………………………………………………Митрополит Борис Ґудзяк

Dance Performance………..……….…………Voloshky School of Ukrainian Dance

Танцювальний виступ…………………………………………..…..Школа Волошки

Presidential Tributes………………………….presented by UECC Board Members

Вшанування Президентів……….…..представляють члени Ради Директорів

President Alexander B. Chernyk………………………….presented by Luba Kalyta

Президент Олександер Черник……………………..представляє Люба Калита

Greeting…………………………ULCC “Svitlychka” and Ukrainian Heritage School

Bітання…………………………………………………………..…Світличка і НУРШ

Oksana Markarova…………………………………………presented by Iryna Mazur

Оксана Маркарова………………………………………представляє Ірина Мазур

President Borys Zacharczuk……………………………presented by Markian Shust

Президент Борис Захарчук…………………………представляє Маркіян Шуст

Musical Performance…………..………………Prometheus Ukrainian Male Chorus

Музичний виступ…………………………………………Чоловічий Хор Прометей

President Nicholas Lutyj..……..…………………………presented by Larysa Stebly

Президент Микола Лютий………………………..представляє Ляриса Стеблій

President Alexander Mychaluk………………………….presented by Larysa Stebly

Президент Олександер Михалюк……………….представляє Ляриса Стеблій

Dance Performance…………….……..Metropolitan Ballet Academy and Company

Танцювальний виступ………………..Metropolitan Ballet Academy and Company

President Patricia Sawchak………………………..……presented by Myron Soltys

Президент Петруся Савчак………………………..представляє Мирон Солтис

Musical Performance……………………………………….Accolada Chamber Choir

Музичний виступ……………………………………………Камерний Хор Аколада

Congressional Greetings………………………..Brian Fitzpatrick, Madeleine Dean,
Brendan Boyle

Bітання Конґресу……………………………..…Brian Fitzpatrick, Madeleine Dean,
Brendan Boyle

President Borys V. Pawluk……………………………..presented by Zenia Brozyna

Президент Борис Павлюк……………………………представляє Зеня Брожина

Musical Performance…………………………………………….…………..Soloveyky

Музичний виступ……………………………………………………………Соловейки

President Sophia Koropeckyj…………………………..presented by Larissa Kebuz

Президент Софія Коропецька……………………….представляє Ляриса Кебуз

President Andrea Zharovsky……………………………presented by Larissa Kebuz

Президент Андрея Жаровська………………………представляє Ляриса Кебуз

Greeting……………………………………………………………..………Andrij Futey

Bітання…………………………………………………………………..Андрій Футей

Musical Performance……………………………….Dzvin Ukrainian Male Folk Choir

Музичний виступ…………………………………………………………………..Дзвін

President Natalie A. Firko………………………..…presented by Xenia Zacharczuk

Президент Наталка Фірко………………………….представляє Ксеня Захарчук

Honoring our Presidents…………………………………….………….Zenia Brozyna

Відзначення наших президентів…………………………………….Зеня Брожина

Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union……………………..….…Natalka Firko

Укр. Федеральна Кредитова Кооператива “Самопоміч”……….Наталка Фірко

Celebratory remarks from UKRFCU…..…………………….………….Roman Petyk

Bітання………..……..……………………………………………..……Роман Петик

Dance Performance…………………………..Voloshky Ukrainian Dance Ensemble

Танцювальний виступ…………………………….…………….Ансамбль Волошки

Musical Performance………………..Ukrainian Bandurist Chorus of North America

Музичний виступ……….…Українська Капеля Бандуристів Північної Америки

Masters of Ceremony
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15 May 2021
UKRAINIAN EDUCATIONAL AND CULTURAL CENTER
700 North Cedar Road
Jenkintown, PA 19046
Dear Members of the Center,
CHRIST IS RISEN! ХРИСТОС ВОСКРЕС!
It is our great joy to have the opportunity to greet you all at the Center’s 40th Anniversary
Celebration. Forty years is relatively “young” for a Ukrainian Community Organization of
Institution, compared to many of our “older” organizations, many of which are celebrating
nearly a century of existence. However, what you have accomplished in these four decades
is nothing but wonderful and exceptional for the entire Philadelphia area. It really is
astounding how you have developed a home for individuals and organizations to which
they can turn for many community services, to stage cultural events, to mount beautiful
exhibits, to meet, to socialize, to commemorate the historical events of our Ukrainian
history and to share with the citizens of our great country – the United States of America
– the best of who we are. In many instances it is precisely the “older” (not old) Ukrainian
community organizations, who are utilizing the Center to accomplish their own goals.
We have the opportunity to travel throughout the USA during parish visitations and other
events and we can say bluntly that we have seldom seen a more active and successful
Ukrainian Community Center as consistently utilized to the fullest extent possible. This last
year of the pandemic, has had its effect – even now as you celebrate the 40th anniversary,
but you have handled that challenge well and this portends nothing but future greatness
and service to our people.
May you be blessed with many decades more of continued success! “You have been
faithful in a few things”, says our Lord, “Now I will put you in charge of much more.”
Accept that new and positive challenge. Let the voice of those you serve determine the
path you need to follow in providing what is necessary for our Ukrainian and American
communities. May the Grace of our Risen Lord, Jesus Christ, the Love of God the Father
and the Communion of the Holy Spirit be with you all.
In our Lord’s All-Encompassing Love,

+ ANTONY
By the Grace of God, Metropolitan

+ DANIEL
By the Grace of God, Archbishop

June 13, 2021
Ukrainian Educational and Cultural Center
700 North Cedar Road
Jenkintown, Pennsylvania 19046
Dear Members of the Ukrainian Educational and Cultural Center:
I extend my congratulations on the 40th anniversary of the Ukrainian
Educational and Cultural Center. I would like to commend members and
friends of the Ukrainian American Community for organizing a ceremony to
honor this milestone event. The Center has been a focal point for Ukrainian
education and culture for 40 years and has enriched the lives of countless
Delaware Valley residents.
During my time with the FBI, I was stationed in Ukraine and had the
fortunate opportunity to experience firsthand the special culture and
community of the country of your ancestors. Now, as the co-chair of the
Congressional Ukraine Caucus, I am proud to serve as an advocate for
liberty and democracy in Ukraine and a fervent supporter of all UkrainianAmericans.
As your Representative in Congress, I pledge to continue to stand by your
side and work with you in our mission to educate, assist, support, and
promote the preservation of Ukrainian national identity, cultural heritage,
and ethnic traditions here in the United States. Thank you for your continued
efforts and outstanding service; I applaud and admire all that you do.
Sincerely,

Brian K. Fitzpatrick (PA-01)
Member of Congress

COMMITTEE ON
WAYS AND MEANS

BRENDAN F. BOYLE
2nd District, Pennsylvania
__________________________

SUBCOMMITTEE ON
SELECT REVENUE MEASURES

Longworth House Office Building
Washington, DC 20515
Phone: (202) 225-6111
Fax: (202) 226- 0611

SUBCOMMITTEE ON
TRADE

______________________________
COMMITTEE ON THE
BUDGET
VICE CHAIR

June 13, 2021
May 25, 2021

Dear Ukrainian Educational and Cultural Center and Community,
As the Congresswoman of the fourth Congressional district —
home to the Ukrainian Educational and Cultural Center — and a
proud member of the Congressional Ukrainian Caucus, I am
delighted to congratulate you and the Center on 40 years of
dedicated service to the community and to each other.
This space serves multiple generations and allows community
members to find social, cultural and institutional connections to
other Ukrainian-Americans—some are new arrivals transitioning to
a new land, and others are the children and even grand children of
immigrants who have found a comfortable new home in the US
even as their cultural ties to Ukraine remain strong.
The UECC has managed not only to survive but to thrive thanks to
the work of successive generations of volunteers who recognized
the unique role that this institution plays. I look forward to
celebrating with you and working together to continue the critical
role the Center serves in our community.

Dear Friends,
For four decades the Ukrainian Education and Cultural Center has preserved the vibrant and rich
Ukrainian cultural heritage for thousands across the Delaware Valley. I’m so proud to represent
such a vibrant and growing community of Ukrainian Americans.
As the son of an immigrant myself, I know how important cultural centers are to the populations
they serve. It is institutions like the UECC that very often help immigrants to become a part of
the fabric of our communities. Most of all, it gives those people a feeling like they truly belong
here in America. Members of the UECC should be very proud of all that they have accomplished
in four decades. Keeping the culture alive, as well as teaching the language, is so important.
I have long been proud to call myself a friend of Ukraine. I will not stop fighting in support of
our ally Ukraine. Defending its sovereignty has always been one of my top priorities. I truly
believe that the United States benefits from a strong, independent, and free Ukraine. Whether it
is introducing legislation to increase Ukraine’s cybersecurity capabilities, or making sure
Ukrainian solders get the tools they need to fight aggression, I am always proud to have been
there as your advocate and will continue to do so in the future.
This August I will be travelling to Ukraine as part of a congressional delegation. I’m very
excited and looking forward to getting my feet on the ground there this summer and sharing my
experiences with you when I return to Pennsylvania.
In closing, let me again wish you all a very joyous “Happy Birthday!” and for many more
decades of success to come!

Sincerely,

Sincerely,

Brendan F. Boyle
Member of Congress

Madeleine Dean
Member of Congress

DISTRICT OFFICE
8572 Bustleton Ave
Philadelphia, PA 19152
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DISTRICT OFFICE
5675 N. Front Street, Ste 180
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Phone: (267) 335-5643
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1318 W. Girard Ave
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Phone: (215) 982-1156
Fax: (267) 639-9944

DISTRICT OFFICE
2630 Memphis Street
Philadelphia, PA 19125
Phone: (215) 426-4616
Fax: (215) 426-7741

Сорокова з черги Рада Директорів Українського ОсвітньоКультурного Центру складає признання та подяку
Засновникам та колишнім Дирекціям за історичну роботу
в заснуванні та розбудові УОКЦентру - нашого
Громадського Дому в околиці міста Філядельфії.
З великою пошаною відзначаємо сотні жертводавців та
добровольців які пожертвували і гроші й труд задля добра
нашої громади у підтримці УОКЦентру.
Нашою роботою вшановуємо їх.

The 40th Board of Directors of the Ukrainian Educaconal and
Cultural Center commends and thanks the Founders and former
Board members for their historic work in founding and building
the UECC, our community center, located on the outskirts of
Philadelphia.
We respecpully honor the hundreds of donors and volunteers
who contributed both money and cme for the good of our
community in support of the UECC.
We concnue to honor them through our work.

Natalka Firko, President
Zenia Brozyna

Vladyslav Dokhvat

Irina Galai

Jaroslawa Halaway

Oksana Iunko
Larissa Kebuz
Lesia Nowak

Luba Kalyta
Oleh Kovalskyj
Bohdan Pazuniak

Stefania Perrong

Markian Shust

Myron Soltys

Larysa Stebly

Yuliya Stupen

David WaÅers

Xenia Zacharczuk

UECC Presidents
+Alexander Chernyk

Borys Zacharczuk

+Nicholas Lutyj

1980 - 1989

1989 - 1997, 2001 - 2007

1997 - 1999

+Alexander Mychaluk

Patricia Sawchak

Borys V. Pawluk

Aug 1999 - Oct 1999

1999 - 2001

2007 - 2013

Sophia Koropeckyj

Andrea Zharovsky

Natalie A. Firko

2013 - 2015

2015 - 2018

2018 - present

+Dr. Alexander Chernyk
President 1980-1989

+Др. Олександер Черник
Голова УОКЦ 1980-1989

Dr. Alexander Chernyk was born in Lviv, Ukraine and immigrated to the
United States with his family in the late 1940’s. From an early age, he
was active in Plast, Ukrainian Scouting Organization, holding key
leadership roles. He was in the U.S. Army reserves, finished premedical
studies at LaSalle College and went on to study medicine at Philadelphia
College of Osteopathic Medicine where he earned a Master’s degree in
surgery as well as his Doctorate in medicine and surgery. Dr. Chernyk
then joined the Ukrainian Medical Association of North America, where
he served as president of the Philadelphia branch for an extended period
of time. In addition to having his own practice, Dr. Chernyk was the head
of the surgery department at Norristown’s Suburban General Hospital.
Additionally, he trained surgical residents and was Vice Dean of
Education of the Osteopathic College of Medicine of Philadelphia. Dr.
Chernyk was an active member of various international, national, state
and city organizations, many of which were of Ukrainian ethnicity.

Доктор Олександер Черник народився у Львові, Україна та емігрував
до США з родиною наприкінці 1940-х. З раннього дитинства він брав
активну участь в українській скаутській організації Пласт, виконуючи
ключові керівні ролі. Він перебував у резервах армії США, закінчив
до-медичну освіту в LaSalle College і продовжував вивчати медицину
у Philadelphia College of Osteopathic Medicine, де здобув ступінь
магістра з хірургії, а також докторат з медицини та хірургії. Потім, др.
Черник приєднався до Української Медичної Асоціації Північної
Америки, де довгий час був голова філії у Філядельфії. Крім власної
практики, доктор Черник був завідувачем хірургічного відділення
Suburban General Hospital, Norristown, PA. Він навчав хірургічних
ординаторів і був заступником декана освіти медицини остеопатів у
Філядельфії. Др. Черник був активним членом різних міжнародних,
національних, державних та міських організацій, багато з яких були
українськими.

Dr. Chernyk was one of the founders of the UECC. He was chosen as
the institution’s first president and under his leadership and vision, almost
all of the Ukrainian organizations of the Philadelphia area made the
UECC their home. He helped initiate programs for adults, youth and
children there and went on to oversee the payment of the umbrella
organization’s financial obligations. After deciding to leave the post of
UECC president, Dr. Chernyk remained an active member of the Board
of Directors. In 1991, Philadelphia’s Ukrainian community saw the
establishment of the Ukrainian Federation of America (UFA) at the
initiative of Dr. Chernyk, the mission of which was, and continues to be,
help for the people of Ukraine. He also rallied the US Congress to help
create the Ukrainian Caucus, which proved to be of tremendous help to
the Ukrainian Embassy and Ukraine overall. Dr. Chernyk developed
mutually beneficial community relationships with other ethnic groups, like
Polish, Jewish and others, in Philadelphia. He worked with Philadelphia
city officials to secure grants for the financing of numerous programs at
the UECC, among them the Ukrainian Library, the Ukrainian American
Association of Senior Citizens and Social Services. He also worked
tirelessly with the City of Philadelphia and Montgomery County to find a
way to establish a long-term care facility for Ukrainian seniors.

Др. Черник був одним із засновників УОКЦ. Його обрали першою
головою установи, і під його керівництвом та баченням майже всі
українські організації району Філядельфії зосередилися в Центрі. Він
допоміг там розпочати програми для дорослих, молоді та дітей, а
також продовжив нагляд за сплатою фінансів всеохоплюючої
організації. Після рішення залишити головства УОКЦ, др. Черник
залишався активним членом Ради Директорів. У 1991 році за
ініціативою доктора Черника, створилася Українська Федерація
Америки (УФА), місією якої була, і є, допомога для України. Він також
об'єднав Конгрес США з метою сприяння створенню Українського
Кокусу, який виявився надзвичайно корисним для посольства
України та України в цілісті. Др. Черник налагодив взаємовигідні
стосунки між громадами та іншими етнічними групами Філядельфії
як поляки, євреї та інші.
Др. Черник співпрацював із міськими
чиновниками Філядельфії, щоб отримати ґранти на фінансування
численних програм в УОКЦ, серед них Українська Бібліотека,
Українсько-Американське Товариство Сеньйорів
та суспільної
служби. Він також невтомно співпрацював з урядом міста
Філядельфії та округом Монтґомері, щоб знайти спосіб створити
заклад для довготривалого догляду за українців похилого віку.

Having been recognized at many levels of the US and Ukrainian
governments for his personal involvement in the strengthening of
relations between the two countries, Dr. Chernyk met an untimely death
at the age of 61. In September 2001, the Board of Directors of the
UECC honored the generosity and life’s work of Dr. Chernyk by naming
the UECC prime gathering space the Alexander B. Chernyk Gallery. His
great legacy can be seen as the unifying of Ukrainian Americans of the
greater Philadelphia area - spiritually in their work, as well as physically
under one roof at the UECC on Cedar Road in Jenkintown.

Будучи визнаним на багатьох рівнях уряду США та України за його
особисту участь у зміцненні відносин між двома країнами, др. Черник
зазнав передчасної смерті на 61-му році життя. У вересні 2001 року,
Рада Директорів УОКЦ відзначила жертовність та життєву діяльність
др. Черника, назвавши приміщення Ґалереєю Олександра Б.
Черника. Його велику працю можна узагальнити як об’єднання
американців українського походження околиці Філядельфії - духовно
у праці, а також фізично під одним дахом в Українському ОсвітньоКультурному Центрі.

Borys Zacharczuk
President 1989-1997 and 2001-2007
Borys Zacharczuk was born in Krakow, Poland and came to the United States in
1950 with his family. He holds a bachelor's and master’s degree in electrical
engineering from Drexel University. He was an adjunct professor of electrical
engineering at Drexel while working for UNIVAC (Universal Automatic Computer)
as a director of special projects. He is co-author of the computer system
"Computer Voice Response Systems” patented by UNIVAC. Additionally, Mr.
Zacharczuk has been a successful business entrepreneur in his own right. Since
1960. he has been a member of the Society of Ukrainian Engineers of America,
where he held the position of president several times. For two years he was
president of the Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union (UkrFCU)
“Samopomich'' in Philadelphia and served on the Board of Directors of this
institution for 22 years. As vice-president of the UkrFCU, Mr. Zacharczuk was
instrumental in the credit union’s funding $154,000 for the construction of the
UECC’s main hall.
During his time on the Board of Directors of the UECC, Mr. Zacharczuk founded
the Center’s television and radio programs. He also initiated the`phonathon`
fundraising program during the presidential tenure of Dr. Chernyk, which brought
the Center more than $1,000,000, of which half a million debt was paid off for the
Center. Mr. Zacharczuk began the practice of publishing UECC annual reports.
Under his leadership, the quarterly bilingual newsletter `The Center Bulletin`
began. Also during his term, the annual celebrations of the Independence Day of
Ukraine were initiated. During Mr. Zacharczuk’s presidency, the UECC was able
to obtain numerous grants that were used in running the Center's various
programs - most notably for the development of the Social Service Program.
As UECC President, Mr. Zacharczuk sponsored numerous Ukrainian artists from
Ukraine and Europe. He opened the doors of the Center to various American
schools which provided financial income. Among them were the Metropolitan
Ballet Company and Jeanes Day Care Center. He also supported the merging of
Ridna Shkola and Nasha Ukrayinska Shkola (schools of Ukrainian studies) into
today’s Ukrainian Heritage School.
In September 2010, the UECC Board of Directors dedicated the Borys
Zacharczuk Grand Hall in recognition of his long dedication to the mission of the
Ukrainian Educational and Cultural Center in both communal work and financial
support.
Borys Zacharczuk and his wife Dzvinka have been married for 62 years. They
have a son, Danylo, with wife Xenia Panczak and children Sofia and Luka, as
well as a daughter, Olena, with husband George Kurywczak and sons Danylo
and Borys Chabursky. Mr. and Mrs. Zacharczuk continue to financially support
the UECC as they believe that the UECC unites the Ukrainian community of the
Philadelphia area while supporting our Ukrainian heritage and should therefore
be preserved for future generations.

Інж. Борис Захарчук
Голова УОКЦ 1989-1997 та 2001-2007
Борис Захарчук народився у Кракові, Польща, і приїхав до США у 1950 році
з родиною. Інж. Захарчук має ступінь бакалавра та маґістра електротехніки з
Drexel University. Він працював ад'юнктом професором електротехніки в
Drexel, одночасно працюючи в UNIVAC (Universal Automatic Computer) на
посаді директора спеціальних проєктів. Інж. Захарчук є співавтором
комп'ютерної системи "Computer Voice Response Systems” запатентованої
фірмою UNIVAC. Крім того, інж. Захарчук сам по собі успішний бізнеспідприємець. З 1960 року він є членом Товариства Українських Інженерів
Америки, де він кілька разів займав посаду голови. Протягом двох років він
був голова Українська Федеральна Кредитова Кооператива “Самопоміч” у
Філядельфії та 22 роки був членом Ради Директорів цієї установи. На посаді
заступника голови Самопоміч,, інж. Захарчук сприяв фінансуванню
кредитною спілкою $154,000 на будівлю головної залі УОКЦ.
Під час перебування в Раді Директорів УОКЦ, інж. Захарчук заснував
телевізійну та радіо програми Центру. Він також ініціював програму збору
коштів «фонатон» під час каденції голови дра. Черника, яка принесла
Центру понад $1, 000,000 доларів, з яких півмільйона боргу було виплачено
Центру. Інж Захарчук розпочав практику публікації річних звітів УОКЦ. Під
його керівництвом розпочався щоквартальний двомовний центровий
бюлетен. Також під час його каденції було ініційовано щорічне святкування
Дня Незалежності України. Під час головства інж. Захарчука, УОКЦ зміг
отримати численні ґранти які використовувались для управління різними
програмами Центру - особливо для розвитку програми суспільної служби.
Як голова УОКЦ, інж. Захарчук спонсорував численних українських мистців з
України та Європи. Він відкрив двері Центру для американських шкіл, які
забезпечували фінансові доходи. Серед них були Metropolitan Ballet
Company та Jeanes Day Care Center. Він також підтримав об’єднання Рідної
Школи та Нашої Української Школи у сучасну Нашу Українську Рідну Школу.
У вересні 2010 року Рада Директорів УОКЦ присвятила велику залю імені
інж. Бориса Захарчука, в знак визнання його тривалої відданості місії
Українського Освітньо-Культурного Центру як у сфері громадської роботи,
так і в якості фінансової підтримки.
Борис Захарчук та його дружина Дзвінка одружені 62 літ. У них є син Данило
з дружиною Ксенею Панчак та дітьми Софією та Лукою, а також дочка
Олена з чоловіком Юрком Курівчаком та синами Данилом та Борисом
Хабурські. Панство Захарчук продовжують фінансово підтримувати УОКЦ,
оскільки вважають, що Центер об'єднує українську громаду Філадельфії,
одночасно підтримуючи нашу українську спадщину, і тому її слід зберегти
для майбутніх поколінь.

+Nicholas (Mykola) Lutyj
President 1997-1999

+Микола Лютий
Голова УОКЦ 1997-1999

Mykola Lutyj was born in Ivano-Frankivsk, Ukraine. He finished technical
school and went on to fight for his homeland in World War II as a soldier
in the Ukrainian Division and later in the Ukrainian National Army. After
the war, Mr. Lutyj emigrated to England, where he married. He and his
wife, Doris, then moved to Canada and ultimately settled in Philadelphia
in 1953.

Микола Лютий народився в Івано-Франківську, Україна. Закінчивши
технікум і вступив у ряди боротися за свою батьківщину у Другій
Світовій Війні в Українській Дивізії, а згодом в Українській
Національній Армії. Після війни п. Лютий емігрував до Англії, де
одружився. Потім він із дружиною Дорис переїхав до Канади і в кінці
оселився у Філядельфії в 1953 році.

Mr. Lutyj established his own business, Luty Machine Company, which
manufactured machines purchased and used by formidable food
companies such as Mrs. Smith’s Pies, Kellog’s and Entenmann’s, and
were exported to Europe as well. Mr. Luty held several patents. His
beloved hobby was photography. During his time at the UECC, he
documented life at the Center in photo montages.

Пан Лютий заснував власний бізнес - Luty Machine Company, який
виготовляв машини, придбані та використовувані такими різними
харчовими компаніями, як Mrs. Smith’s Pies, Kellog's та Entenmann's,
а також експортувався до Європи. Пан Лютий мав кілька патентів.
У вільному часі, він милувався фотографією. Під час перебування в
УОКЦ він задокументував життя УОКЦ у фотомонтажах.

Mr. Lutyj was very generous with his time and mechanical talents. He
was instrumental in bringing the newly purchased,1930’s building to
readiness for use by the Ukrainian community and continued this work
as head of the Building Committee for 19 years. Mr. Lutyj served on the
UECC Board of Directors for 8 years. It was at Mr. Lutyj’s initiative that
the UECC donor boards were created and displayed in the hall of the
building outside of the Center’s main office. He took great pride in
engraving the donors’ names onto brass plates himself at no cost to the
UECC.

Пан Лютий був дуже щедрий своїм часом та талантом механіки. Він
сприяв приведенню нещодавно придбаної будівлі з 1930-их років до
готовності до використання українською громадою і продовжував цю
роботу на посаді голови Будівельного Комітету протягом 19 років.
Пан Лютий працював у Раді Директорів УОКЦ 8 років. Саме за
ініціативи п. Лютого були створені дошки жертводавців, які були
виставлені у головнім коридорі біля канцелярії Центру. Він пишався
тим, що сам без жодних витрат для УОКЦ вигравірував імена
жертводавців на мідних табличках.

Unfortunately, Mr. Lutyj’s life was unexpectedly cut short in August 1999.
He was devoted to the Ukrainian community and the Ukrainian
Educational and Cultural Center in particular, up until that time.

На жаль, життя п. Лютого було несподівано обірвано в серпні 1999
року. Він був відданий українській громаді та, зокрема, Українському
Освітньо-Культурному Центру, до того часу.

Programs of the UECC - Програми УОКЦ

+Alexander Mychaluk
President Aug. 1999 - Oct. 1999
Alexander Mychaluk was born in Radyvyliv, Ukraine. He earned a
diploma in International Trade in Vienna, Austria. From 1948 to 1984 he
worked as an industrial engineer for Aleer Corporation, setting work
norms for over 300 workers.
Mr. Mychaluk settled in Philadelphia in 1947. He was an active member
of the Ukrainian American Senior Citizens Society from its inception,
serving as President for several years. One of his chief responsibilities
in the Society was overseeing social services for its members.
Mr. Mychaluk was a member of the Board of Directors of the UECC for
14 years. During much of that time, he served as Board Secretary.
Upon the untimely death of President Lutyj, Alexander Mychaluk
assumed the role of UECC Board President. He led the Board for a
short three months, ensuring stability of the institution, until the annual
meeting in the fall of 1999.

+Олександр Михалюк
Голова УОКЦ серпень 1999 - жовтень 1999
Олександер Михалюк народився в Радивилові, Україна. Закінчив
диплом з міжнародної торгівлі у Відні, Австрія. З 1948 по 1984 рік він
п р а ц ю ва в і н ж е н е р о м - п р о м и с л о в це м у к о р п о р а ц і ї A l e e r,
встановлюючи норми праці для понад 300 робітників.
Пан Михалюк оселився у Філядельфії у 1947 році. Він був активним
членом Українсько-Американського Товариства Сеньйорів з моменту
його створення, кілька років займаючи посаду голови. Одним з
головних його обов’язків у Товаристві був нагляд за Суспільною
Службою для своїх членів.
Пан Михалюк був членом Ради Директорів УОКЦ протягом 14 років.
Більшу частину цього часу він працював секретарем. Після
передчасної смерті голови Миколи Лютого, Олександер Михалюк
перебрав відповідальності голови Дирекції. Він керував Радою
Директорів протягом коротких трйох місяців, забезпечуючи
стабільність установи, до річних зборів восени 1999 року.

Patricia (Petrusia) Sawchak
President 1999-2001
Patricia (Petrusia) Kociubajlo Sawchak was born in Philadelphia in 1940 into a
very patriotic Ukrainian American family. She attended St. Basil Academy and
graduated from Temple University with a B.S. in Education and later a Master's
Equivalency with majors in English and Social Studies. During college, Mrs.
Sawchak was active in several Ukrainian national and local organizations. After
graduation, she became a teacher and continued in that role for 35 years,
primarily as a high school English teacher in the Philadelphia School District,
teaching grades 9-12 at Dobbins AVT High School. There, Mrs. Sawchak was
also a sponsor of the Flame and Steel Yearbook, which consistently won many
national and state awards.
She was a member of the UECC Board of Directors for more than 25 years
participating on various committees and serving as president for two years.
During her tenure as president, Mrs. Sawchak’s philosophy was to advance the
Ukrainian culture with the American community, and at the same time, promote
the Center as a home for all Ukrainians and as a hub for all Ukrainian American
activities.
One of Mrs.Sawchak’s most important initiatives as president was to improve
UECC’s digital communications. As a result, the Center established a website
and an email address. She also wrote numerous articles about the events held at
the Center for America and The Ukrainian Weekly newspapers. Another
important achievement was obtaining a sales tax exemption status, which has
saved the Center a considerable amount of money over the years. Mrs. Sawchak
was also very proud that the Center promoted the arts with productions of an
operetta and the second mosaic of Ukrainian culture at the Philadelphia Museum
of Art, and that it started its first Easter Bazaar. She was also instrumental in
having the Gallery renamed in honor of Dr. Alexander Chernyk at a special
dedication ceremony and gala reception in 2001. Before her role as president,
she was the chair of the Grant Committee for many years. Under her leadership,
the UECC obtained many grants that helped finance many much-needed
improvements, such as an elevator lift that made UECC accessible to all visitors.
Later, Mrs. Sawchak was involved with two other major projects: She was a
member of the UECC 30th Anniversary Book Committee as English editor and
co-chair of two very successful outdoor Ukrainian Festivals.
Presently, Mrs. Sawchak serves on the Executive Board of the Ukrainian National
Women’s League (UNWLA) Philadelphia Regional Council and member of
Branch 88, and is on the English editorial staff of UNWLA Nashe Zhyttia. She is
also an active member of the Ukrainian American Senior Citizens Association.
Petrusia and Yurko Sawchak have been married for 56 years and have two
daughters: Tetiana Sawchak and daughters, Ariadna and Juliette Louer; and
daughter Leda and husband Don Kopach and daughter Katya.

Патрісія (Петруся) Савчак
Голова УОКЦ 1999-2001
Патрісія (Петруся) Коцюбайло Савчак народилася у Філадельфії в 1940 році
в патріотичній українсько- американській родині. Вона закінчила середню
школу Академію св. Василія і Темпл Університет, а пізніше здобула
магістерську рівноцінність за спеціальностями з англійської мови та
соціальних наук. Під час університету, пані Савчак брала участь у кількох
українських національних та місцевих організаціях. Після закінчення науки,
вона стала вчителем і продовжувала в цім фасі протягом 35 років, головним
чином викладачем англійської мови в середній школі у місті Філадельфії,
викладаючи 9-12 класи в середній школі Dobbins AVT. Там п. Савчак також
була спонсором «Flame and Steel Yearbook», який послідовно вигравав
багато національних та державних нагород.
Пані Савчак була членом Ради Директорів УОКЦ понад 25 років, беручи
участь у різних комітетах, і в кінці займала посаду голови. Під час
перебування на посаді голови, філософією п. Савчак була просування
української культури серед американської спільноти, і в той же час,
просувати Центер як дім для всіх українців та як центер для всієї українськоамериканських заходів.
Однією з найважливіших ініціатив пані Савчак на посаді президента було
вдосконалення цифрових комунікацій УОКЦ. В результаті Центер створив
мережеву сторінку та електронну адресу. Вона також написала численні
статті про заходи, що проводились в Центрі для ґазет Америка та
англомовного Український Тижневик (Ukrainian Weekly). Іншим важливим
досягненням було отримання статусу звільнення від сплати податку з
продажів, що за ці роки заощадило Центру значну суму грошей.
Пані Савчак також дуже пишалася тим, що Центeр виставив оперету
“ Х о р о б р и й П і в н и к ” т а д р у г у М о з а ї к у Ук р а ї н с ь к о ї К ул ьт у р и у
Філадельфійському Музеї Мистецтва, і що в Центрі відбувся вперше
Великодній базар. Вона також сприяла перейменуванню ґалереї на честь
доктора Олександра Черника на спеціальній церемонії посвячення та
урочистому прийомі. До того, як вона стала головою УОКЦ, п. Савчак багато
років була головою Комітету з надання ґрантів. Під її керівництвом УОКЦ
отримав безліч ґрантів, які допомогли фінансувати багато необхідних
поліпшень, таких як підйомник ліфта, який зробив УОКЦ доступним для всіх
відвідувачів. Пізніше пані Савчак брала участь у двох інших великих
проєктах - вона була членом Комітету Відзначення 30-ї річниці УОКЦ як
редактор англійської мови та співголова двох дуже успішних фестивалів.
В даний час пані Савчак є членом Виконавчого Комітету Союзу Українок
Америки (СУА) Філадельфійської обласної ради та членом 88-го Відділу, а
також працює в англійській редакції місячного журналу СУА Наше Життя.
Вона також є активним членом Українсько-Американського Товариства
Сеньйорів.
Пані Петруся та муж Юрко Савчак одружені 57 років і мають двох доньок:
Тетяну, з дочками Аріадною та Джулієтою Лауер; і Ліду, з чоловіком Дон
Копач та дочкою Катею.

Borys V. Pawluk
President 2006-2013

Інж. Борис В. Павлюк
Голова УОКЦ 2006-2013

Borys Pawluk, mechanical engineer and community activist, was born July 24,
1940, in the city of Brody, Halychyna, Ukraine. He emigrated to Germany in
1944, and to the United States in 1950. He received a Bachelor Degree in
Mechanical Engineering and a Master's Degree from the University of
Massachusetts. In 1972, he also graduated from the University of Connecticut
with a Master's Degree in Business Administration.

Інженєр Борис Павлюк народився 24 липня 1940 р. в м. Бродах,
Галичина. Він емігрував до США в 1950 р. Студіював у University of
Massachusetts здобувши бакалавра та маґістра з механічної
інженерії В 1972 р. отримав маґістра з бізнес адміністрації
із
University of Connecticut.

Borys Pawluk worked at United Technologies, Pratt & Whitney Aircraft Engines
and several other engineering firms as Project Manager, Supervisory Engineer,
Director of Engineering, achieving positions of Chief Engineer at Raytheon
Engineers & Constructors, then Vice-President and General Manager at RE&C
Chicago Operations. Mr.Pawluk’s professional affiliations include the American
Society of Mechanical Engineers; Industrial Society of Pharmaceutical
Engineers, and the Ukrainian Engineers Society of America.

Інж. Павлюк працював в United Technologies, Pratt & Whitney Aircraft
Engines, та інших інженерських фірмах як директор інженерії і
поступово осягнув пост (Chief Engineer) у Raytheon Engineers and
Constructors та віце-президента RE&C Chicago Operations. Його
професійна приналежність була до Товариства Українських
Інженерів Америки; American Society of Mechanical Engineers; і
Industrial Society of Pharmaceutical Engineers.

Borys Pawluk's community services centered around Ukrainian interests.
Throughout the years, Mr. Pawluk honed his leadership skills as head of Scout
operations in Philadelphia; then as Komendant of the Ukrainian Scouts USA,
National Head of Plast USO - USA; and Head of the Plast Conference Governing
Board; resulting in his being honored for his leadership achievements with the
highest Plast award, the ‘St. George Medal in Gold’. He also enlisted his services
with the United Ukrainian American Relief Committee, becoming a Board
Member and then a Vice-President. Most notably, Mr. Pawluk served as a Board
Member of the Ukrainian Educational and Cultural Center in Philadelphia from
1980-1994,and 2002-2013, ultimately, being elected as President in 2006.
During Borys Pawluk’s seven year presidency of the UECC, Svitlychka expanded
to a daily program including Saturdays; kitchen services for members were
initiated; “Malanka Cruise" was sponsored, earning over $20,000 and a
Phonathon brought in more than $93,000. Mr. Pawluk formed the UECC
Strategic Plan Committee and in 2008 obtained permits which allowed UECC to
open a branch of the Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union in the Center.
The first Ukrainian Festival took place on UECC grounds netting $25.000; and
Mr. Pawluk encouraged the UAV Post #1 to establish an honor roll in the lobby.
The 30th Anniversary of the UECC was celebrated under his watch, including the
publication of a commemorative book, which serves as the basis for this 40th
Anniversary.
But, as we all know, the UECC building needs maintenance, and so Mr. Pawluk
initiated many different repairs. In turn, work began on the remodeling of
restrooms in the Borys Zacharczuk Grand Hall; the rear entrance to the
Svitlychka and the corridor of the main floor were rebuilt; the entrance to the
Borys Zacharczuk Grand Hall was reconstructed, and a new floor and lights
installed; the roof over the school and the auditorium was repaired. The main
entrance to the building was modernized; new doors installed; room #114 was
remodeled and renamed after Ivan Kuzemsky. Mr. Pawluk signed a contract to
install a chair lift for the disabled. These are just a few of his contributions while
President of UECC.
In October 2013, Mr. Pawluk passed the baton and his distinctive example of
leadership to the younger generation. Retirement gave Borys Pawluk the
opportunity to devote more time to his wife Nilia, three sons, and six
grandchildren.

Інж. Павлюк є довголітнім членом Пласту де займав різні провідні
пости на міському, краєвому та міжнародному рівні. Одержав
найвище пластове відзначення “Святий Юрій у Золоті”. Він був
членом дирекції і віце-президентом ЗУАДК-у (2013-2019), як також
був членом дирекції УОКЦ у Філядельфії від 1980-1992 р. і
2002-2013 р.
В часі його президентської каденції, Світличка розширилася на
денну і суботнішну програму, розпочато кухонні послуги для членів
по суботах та понеділках, спонзоровано круїз “Маланку на Морю”
заробивши понад $20,000 а на Фонатоні понад $93,000. Інж. Павлюк
ініціював Стратигічний Комітет для далеко-сяжного плянування
УОКЦ, придбав дозволи відкрити в Центрі філію Самопомочі. Під
його каденцією, було організовано і відзначено 30-ліття заснування
УОКЦ, включно із виданням пропам’ятної книги, переведено перший
Український Фестиваль із заробітком $25,000, та вивішено почесний
список членів Українсько-Американських Ветеранів.
Але все необхідним є утримання будівлі в якій знаходиться УОКЦ, і
тож в роках інж. Павлюка каденції, він мав нагляд над безліч різними
ремонтами. З черги, розпочато роботу з реконструкції лазничок у
головному залі; перебудовано задній вхід до Світлички та коридор
головного поверху; реконструктовано вхід до головної залі де і
ставлено нову підлогу і нові світла; направилося дах над школою і
головною залею; модернізовано головний вхід до будівлі; вставлено
нові двері; ремонтовано кімнату ч.114 та перейменовано її в імені
Івана Куземського. Він підписав контракт на вставлення крісла для
інвалідів.
В жовтні 2013 р., Інж.Павлюк передав штафету, і свій розсудливий
приклад провідництва, молодшій ґенерації. Вихід на пенсію дав
можливість Борисові Павлюкові присвятити більше часу дружині
Нілі, трйом синам, та шістьом внукам.

Sophia Koropeckyj
President 2013-2015
Sophia Koropeckyj has been involved in numerous Ukrainian
organizations from a young age, starting with Plast, Ukrainian Scouting
Organization as a member, troop leader, counselor, and camp scribe. In
college at the University of Pennsylvania, she was a member of the
Ukrainian Club and eventually, Club president. While in graduate school
at the University of Michigan, Ms. Koropeckyj did research work for, the
then University of Michigan history professor, Roman Szporluk. After
graduate school and a move to New Jersey, Ms. Koropeckyj did
administrative work at the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in
New York City and prepared the Index for the Quinquennial series on
Ukrainian economics published by Harvard University. After moving back
to the Philadelphia area, Ms. Koropeckyj became actively involved with
the Ukrainian Human Rights Committee and as a board member of
Svitlychka, Ukrainian Cooperative Nursery School, The Ukrainian
Heritage School (UHS) and the Ukrainian Educational and Cultural
Center.
As a member of the UECC Board of Directors, Ms. Koropeckyj had
many roles including Secretary, head of the Finance Committee,
Treasurer and finally President. During her two term presidency, much of
the activity of the Center involved holding numerous events tied to
Ukraine’s Revolution of Dignity, coordinating with and strengthening
relationships with organizations that use the Center, assisting in the
establishment of the Ukrainian Learning Center for Children (Svitlychka)
as a program of the UECC and working on bringing the Milestone
Academy to the Center.
Ms. Koropeckyj has worked for Moody’s Analytics for over 25 years
where she is currently Managing Director of the economic research unit.
Ms. Koropeckyj is married to Bohdan Pazuniak. The couple has two
sons, Roman and Orest, and a granddaughter named Ida. Mr. Pazuniak
is currently a UECC Board member and Ms. Koropeckyj continues to
volunteer her time for the UECC, as well as financially support its
fundraising efforts.

Софія Коропецька
Голова УОКЦ 2013-2015
Софія Коропецька з юних років брала участь у численних
українських організаціях, починаючи з української скаутської
організації Пласт як член, виховниця, та писар на літніх таборах.
Коли вчилася в Pennsylvania University п. Коропецька була членом
Українського Клубу і, з часом, президентом клубу. Навчаючись у
аспірантурі в University of Michigan, п. Коропецька займалася
науковою роботою у тодішнього професора історії, Романа
Шпорлюка. Після аспірантури та переїзду до Ню Джерзі, вона
працювала в адміністративній роботі в Українській Академії
Мистецтв і Наук у Ню Йорку та підготувала Індекс для серії
“П’ятиріччя” з української економіки, виданий при Harvard University.
Повернувшись до Філядельфії, п. Коропецька стала активно
працювати з Українським Комітетом Оборони Людських Прав та як
член правління садочку Світличка, Нашої Української Рідної Школи
(НУРШ) та Українського Освітньо-Культурного Центру.
Як член Ради Директорів УОКЦ, п. Коропецька мала багато роль,
включаючи секретаря, голову Фінансового Комітету, скарбника і, в
кінці, голови. Під час її дворічного голівства більша частина
діяльності Центру передбачала проведення численних заходів,
пов’язаних з Революцією Гідності в Україні, координацію та
зміцнення стосунків з організаціями що використовують Центер,
сприянням створенню Українського Навчального Центру для Дітей
(Світличка) як повністю ліцензований дитячий садок як програма
УОКЦ, та роботою над приведенням Milestone Academy до Центру.
Пані Коропецька працює в Moody’s Analytics понад 25 років, де в
даний час є керуючим директором підрозділу економічних
досліджень. Пані Коропецька одружена з Богданом Пазуняком. В них
є двоє синів, Роман та Орест, та внучка Іда. Пан Пазуняк в даний час
є членом Ради Директорів при УОКЦ, а пані Коропецька продовжує
добровільно працювати для УОКЦ коли є заклик. Також подружжя
спільно підтримує Центер фінансово.

Andrea Zharovsky
President 2015-2018

Андрея Поритко Жаровська
Голова УОКЦ 2015-2018

Andrea Porytko Zharovsky was born in Philadelphia and graduated from the Pratt
Institute with a Bachelor of Fine Arts (Art and Design Education Major). Upon
returning to Philadelphia after studying in Brooklyn, New York, she spent several
years teaching English in Ternopil, Ukraine. Mrs. Zharovsky became a member
of the UECC Board of Directors in January 2005 and served in various capacities
until January 2019.

Андрея Поритко Жаровська народилася у Філядельфії та закінчила Pratt
Institute з бакалавром образотворчих мистецтв (фахівець з мистецтва та
дизайну). Повернувшись до Філядельфії після навчання в Брукліні (Ню
Йорк), вона кілька років викладала англійську мову у Тернополі, Україна.
Пані Жаровська стала членом Ради Директорів УОКЦ у січні 2005 року і
працювала в різних посадах до січня 2019 року.

During her first year on the UECC Board, she was the Press Committee Chair,
responsible for announcing and sharing information about the UECC, cultivating,
and maintaining relationships with Ukrainian and local media and producing over
320 articles and press releases highlighting UECC and community events. In
2007, Mrs. Zharovsky became the UECC Website Committee Chair and
webmaster. In this position she created, launched and maintained an online
presence with the UECC website, www.ueccphila.org. In 2008, Mrs. Zharovsky
became Vice President of the Marketing and Communications Sector,
responsible for multiple committees. From 2008 through 2014, her diverse duties
included managing, analyzing, developing, and implementing new procedures for
the press, website, public relations, and archive committees. During this time,
she also developed advertising and promotions for events and programs of the
UECC. In 2014, Mrs. Zharovsky became the Vice President of the Building
Sector whose duties included weekly walk-throughs of the facility, developing,
and implementing new procedures for the maintenance staff, along with
managing building projects. In 2015, Mrs. Zharovsky was elected President of
the UECC Board of Directors.

Протягом першого року роботи, вона стала головою Комітету Комунікацій
(Преси), відповідальною за оголошення та обмін інформації про Центер,
розвивати та підтримувати стосунки з українськими та місцевими засобами
комунікації та випускати понад 320 статей та прес-релісів, що висвітлювали
події УОКЦ та громади. У 2007 році п. Жаровська стала головою комітету
мережевої сторінки УОКЦ та веб-майстром. На цій посаді вона створила, та
п і д т р и м у ва л а п р и с у т н і с т ь в і н те р н ет і н а м е р еж е в і й с то р і н ц і ,
www.ueccphila.org. У 2008 році п. Жаровська стала віце-президентом
сектору маркетингу та комунікацій, відповідальним за кілька комітетів. З
2008 по 2014 рік різноманітні обов'язки п. Жаровської включали управління,
аналіз, розробку та впровадження нових процедур для преси, мережевої
сторінки, зв'язків з громадським та архівним комітетів. У цей час вона також
розробляла рекламу та акції для заходів та програм УОКЦ. У 2014 році вона
стала віце-президентом будівельного сектору, в обов'язки якого входили
щотижневі перевірки будинку, розробка та впровадження нових процедур
для обслуговуючого персоналу, а також управління будівельними проектами.
У 2015 році пані Жаровську було обрано головою Ради Директорів УОКЦ.

While serving on the Board of the UECC, Mrs. Zharovsky interacted with various
community groups and organizations, coordinated numerous projects ranging
from musical programs for Christmas and Easter bazaars, to representing the
UECC with Ukrainian diplomats. She aptly chaired and co-chaired many events,
including cartoon festivals, Ukrainian Children’s Day, the Malanka Cruise, many
Lviv Cabarets, the International Music Festival and several Christmas and Easter
Bazaars.

Протягом багатьох років п. Жаровська працювала в Раді УОКЦ, вона
взаємодіяла з різними громадськими групами та організаціями,
координувала численні проєкти, починаючи від музичних програм на
різдвяних та великодніх базарах, закінчуючи представництвом УОКЦ з
українськими дипломатами. Вона вміло організувала та очолювала багатьох
заходів, зокрема фестивалів мультфільмів, Українського Дня Дитини,
Маланка Круїзу, кількох Львівських Кабаре, Міжнародного Музичного
Фестивалю та кількох різдвяних та великодніх базарів.

Mrs. Zharovsky’s crowning achievement at the UECC is her involvement in
getting the Svitlychka Cooperative Nursery School licensed as a daycare facility
in February of 2015. The preparation for this included compiling required
documents and getting the physical space “license ready”, which took over a
year. The Ukrainian Learning Center for Children (ULCC), as it is now officially
known, serves the Ukrainian community by providing a daily program for parents
to fully immerse children in the Ukrainian culture, heritage, tradition and language
with multi-cultural awareness and respect for diversity. It is a daily program
serving children from 12 months to 5 years of age. Mrs. Zharovsky stepped away
from the UECC Board of Directors in 2018, and currently serves as the ULCC
Director. In that capacity she is responsible for preparing the daycare facility for
annual inspections, maintaining current staff documentation and applying for
grants and additional funding.

Коронним досягненням п. Жаровської в УОКЦ є участь в отриманні ліцензії
на садочок «Світличка» в лютому 2015 р. Підготовка до цього включала
складання необхідних документів та отримання ліцензії, яка взяла рік.
Український Навчальний Центр для Дітей (ULCC), як зараз офіційна назва,
обслуговує українську громаду, пропонуючи щоденну програму для батьків,
щоб повністю занурити дітей в українську культуру, спадщину, традиції та
мову з багато культурною обізнаністю та повагою до різноманітності. Це
щоденна програма для дітей від 12 місяців до 5 років. Пані Жаровська пішла
з Ради Директорів УОКЦ в 2019 році і в даний час виконує обов'язки
Директора ULCC. На цій посаді вона відповідає за підготовку дитячого садка
до щорічних урядових перевірок, ведення поточної документації персоналу
та подання заявок на отримання ґрантів та додаткового фінансування.

Natalie (Natalka) A. Firko
President 2018 - present

Наталка Панчак Фірко
Голова УОКЦ 2018 по сьогодні

Natalka Panczak Firko was born in New Jersey, but was active in the Ukrainian
community
in Philadelphia. After graduating from Rutgers College with a
Bachelor of Arts in English and Communications in 1990, she moved to
Philadelphia to pursue her career in public relations.

Наталка Панчак Фірко народилася в Ню Джерзі, але була активна в
українській громаді у Філядельфії. В 1990 р. завершила студії в Rutgers
College бакалавром з англійської мови та комунікацій і переїхала до
Філядельфії, продовжувати свою кар'єру у public relations.

Mrs. Firko attended Ridna Shkola Ukrainian School and graduated as a maturant
from the, then newly established, Ukrainian Heritage School. She is a lifelong
member of Plast, Ukrainian Scouting Organization, where she has held many
leadership roles both locally and nationally. At the age of 11, Mrs. Firko learned
to play the ‘tsymbaly’, the hammered dulcimer, from Mr. Dmytro Sorochaniuk.
She was a member of the Cheremosh Hutsul Dance Group where she played the
tsymbaly as part of the band.

Пані Фірко вчилася в Рідні Школі а здала матуру в новоствореній Нашій
Українській Рідній Школі. Вона є членом української скаутської організації
Пласт з 6 років життя, де занимала багато керівних ролей на місцевому та
краєвому рівні. В 11 літ п. Фірко навчилася грати на цимбалах, від п. Дмитра
Сороханюка. Вона була членом гуцульської танцювальної групи "Черемош",
де грала на цимбалах у складі троїсти музики.

Mrs. Firko, herself a graduate of Svitlychka, Ukrainian Cooperative Nursery
School, put her two children through the program. During that time, she served
as the president of the Parent Board for many years. Later, she served on the
Parent Board of the Ukrainian Heritage School for twelve years. She also
supported Tryzub, Ukrainian American Sports Club for close to 15 years.
Natalka Firko knows community service well. She comes from a family that
devotes its time to the Ukrainian community. Both sets of grandparents, her
parents, aunt, uncle and sister, all served in leadership roles in numerous
Ukrainian organizations, so growing up in that environment, one can say that
Ukrainian community service runs in Natalka Firko’s blood!
In 1994, Mrs. Firko joined the Board of the Directors of the UECC. For most of
her time on the Board, she served as a Vice President and Chair of the Program
Sector and oversaw all events, fundraisers and “friendraisers” at the Center. This
work entailed
organizing committee members, volunteers, and community
representatives.
During her time on the Board, Mrs. Firko organized and
oversaw the Center’s 25th and 30th Anniversary Banquets. In 2018, Mrs. Firko
was elected President of the Board of Directors.

Сама випускниця садочку Світличка, п. Фірко водила своїх дітей там. У той
час вона багато років була голова батьківської спілки. Дванадцять років
працювала в шкільній раді Нашої Української Рідної Школи, і також
добровільно працювала при Спортовому Осередку, Тризуб майже 15 літ.
Наталка Фірко добре ознайомлена з громадською роботою бо походить з
родини, яка присвячує свій час українській громаді. Обидві бабці та дідусь,
батьки, тета, вуйко та сестра - всі працювали на керівних посадах у
численних українських організаціях, тож, виростаючи в такому середовищі,
українська громадська робота тече в жилах Наталки Фірко!
У 1994 р. п. Фірко увійшла до Ради Директорів УОКЦ. В цей час вона була
спів-ведучою Центрової телевізійної програми. Більшу частину свого часу в
Раді вона працювала віце-президентом і головою програмного сектору та
керувала всі заходи та збори коштів. Ця робота залучила членів
організаційного комітету, добровольців та представників громади. Під час
перебування в Дирекції, п. Фірко організовувала бенкети Центру з 25-ї та 30-ї
річниць існування організації. У 2018 році п. Фірко була обрана головою
Ради Директорів.

Thus far in her tenure, Mrs. Firko engaged in the planning of the celebration of
the enthronement of his Grace Archbishop Borys Gudziak on behalf of the
UECC. She has overseen the UECC website renewal, the improvement of the
parking lot lighting, the construction of a lighted outdoor sign, coordinated
sponsorship of outdoor benches by organizations housed at the UECC, the
completion of the clubroom renovation, the added option of stock donations to
the UECC as a form of financial support, the rejuvenation of the UECC Strategic
Planning Committee, the enhancement of UECC marketing and advertising by
establishing a firm digital existence through weekly newsletter e-blasts,
Instagram postings and text messaging. Much of the aforementioned was
accomplished during the 2020-21 years during the COVID-19 pandemic. Mrs.
Firko rallied the Board of Directors, office staff and building workers to create a
virtual presence for the UECC during this trying time.
She was able to
strengthen relationships with other organizations and the community at large by
offering potential for cooperative advertising and functions while maintaining a
safe environment for all.

До цього часу п. Фірко представляла УОКЦ в комітеті планування
святкування інтронізації Архиєпископа Бориса Ґудзяка. Вона спостерігала за
оновленням мережевої сторінки УОКЦ, за покращенням освітлення на
стоянці для машин при Центрі, за будівництвом освітленої таблиці при Cedar
Rd., координувала спонсорством лавок організаціями котрі знаходяться в
УОКЦ, спостерігала за завершенням оновлення клубної кімнати, за
можливістю надання пожертв акцій для УОКЦ як формою фінансової
підтримки, за відновленням Комітету Стратегічного Планування УОКЦ, за
посиленням маркетинґу та реклами через цифрового існування за
допомогою щотижневих бюлетенів (e-blasts), Instagram та обмін текстовими
повідомленнями. Більшість попередньо згаданого була здійснена протягом
2020-21 років під час пандемії КОВИД-19. П. Фірко згуртувала Дирекцію,
працівників центрової канцелярії та будівельних сторожів, щоб створити
громадську віртуальну присутність для УОКЦ протягом цього часу. Вона
зміцнила стосунки з іншими організаціями та з громадою, пропонуючи
можливість для спільної реклами та функцій, зберігаючи безпечне
середовище для всіх.

Natalka is married to Stephan Firko and they have two sons, Alexander and
Zachary, that they raised to be proud Ukrainian Americans.

Наталка i Стефан ФІрко мають двох синів - Олександер та Захар, яких вони
виховали бути гордими свого українського походження.

Executive Directors

Honoring the UKRFCU
The UECC Board of Directors thanks and pays
tribute to the Ukrainian Selfreliance Federal Credit
Union for its most generous ﬁnancial support and
trust in the UECC over the past 40 years. The Credit
Union, Samopomich, has been the longest running
supporter, life time friend and partner of our Center.
We are grateful for the belief the UKRFCU
leadership has in us and we look forward to a
continued partnership in years to come.
Thank you!

The UECC provides a central location for members of the Ukrainian community
to have access to all elements of Ukrainian culture and offers spaces where
numerous Ukrainian organizations can collaborate while fulfilling their individual
missions.
The UECC Executive Director is an ambassador to these
organizations and the community at large and is responsible for communicating
with organizations’ leaders to help them navigate through challenges, such as the
current pandemic, so they can meet the needs of their membership.
The Executive Director reports to the UECC Board of Directors, manages a staff
of professionals, oversees operational activities and rentals. Crucial to the
UECC’s success, the Executive Director aids in fundraising and enhances
government and benefactor relationships, as well as plans and manages the
organization’s budget for the fiscal year.
This individual brings the Ukrainian diaspora together to maximize opportunities
to strengthen Ukrainian culture and bolster the UECC as a place where the
community enthusiastically centers its events and activities.
Over the past 40 years, the UECC has had only two Executive Directors. Mrs.
Orysia Hewka was the UECC’s first Executive Director, serving from 1985 2009. Mr. Marko Tarnawsky succeeded her and is the current Executive Director,
serving since 2010.

Рада директорів Українського ОсвітньоКультурного Центру щиро дякує керівництву
Української Федеральної Кредитової
Кооперативи “Самопоміч” за щедру фінансову
підтримку нашого Центру протягом останніх 40
літ. Кредитівка Самопоміч із самого початку була
прихильником, другом і партнером нашого
Центру. Ми вдячні за довіру, яку керівництво
Самопомочі має до нас. Очікуємо дальшу
співпрацю в майбутньому.
Дякуємо!

40th Anniversary Performers

40th Anniversary Performers

Shabli Kobzariv, under the direction of Halyna Bodnar, is a group of young men
who play the Ukrainian national instrument, the Bandura. Throughout history, the
bandura has become a symbol of Ukraine through its delicate sound and
passionate message. The kobzary traveled from town to town playing the
bandura while retelling stories of their lives, their battles, and their beloved
Ukraine. Shabli Kobzariv continue the tradition and respectfully carry on the
legacy of the kobzary. As a tribute to the kobzary, the group is called Shabli
Kobzariv (Kobzars’ Swords).

faculty, successful alumni, and acclaimed Boys’ Scholarshi40th Anniversary
Performers Metropolitan has four times been honored with the Youth America
Grand Prix “Outstanding School” Award. Metropolitan alumni dance
professionally, from coast to coast.

The Voloshky School of Ukrainian Dance was founded in 1973 by Dr. Zoia
Hraur Korsun. The mission of the school is both artistic and cultural, educating
the Ukrainian community and the general public about the art of Ukrainian dance
and the culture of the Ukrainian people. Throughout our 48 years of existence,
our School has welcomed and educated over a thousand students. During this
past year, due to Covid restrictions, our classes have all been virtual. Within this
time, we invited Guest Instructors into our classes and have offered Virtual
Workshops to our students. The current Director of the Voloshky School is Larysa
Spisic.
Svitlychka Ukrainian Cooperative Nursery was started in 1963 in order to
provide a supervised and playful atmosphere for children of Ukrainian heritage.
Today, as a licensed daycare, the Ukrainian Learning Center for Children (ULCC)
provides Ukrainian enriched programs such as music and art to over 70 children
ranging from ages 12 months to 6 years. Svitlychka’s mission is to fully immerse
children in Ukrainian culture, heritage, tradition and language with multi-cultural
awareness and respect for diversity.
The main objective of the Ukrainian Heritage School is the education of its
students in Ukrainian language and culture in order that they may retain their
Ukrainian heritage. The school has been able to instill in these students a strong
sense of their identity as Americans of Ukrainian descent, and an understanding
of their responsibility to carry forward the Ukrainian tradition. This mission has
become even more relevant with the 1991 independence of Ukraine. The UHS is
a K-12 Saturday Heritage School whose graduates have the opportunity to
qualify for fully transferrable college transcript credits from Manor College.

The Accolada Chamber Choir was established 20 years ago and was originally
called the vocal ensemble, “Plai”. During its existence, Accolada has participated
in over 100 concerts, performances, and festivals throughout the east coast,
including New York, Washington, D.C., Baltimore, Trenton, Cleveland. Accolada
has visited Ukraine to perform in both Kyiv and Lviv. The choir has created
several thematic programs including: the Divine Liturgy, Wedding Ceremony,
“Love Your Ukraine”, Zapovit, and a large program of Christmas carols. Bohdan
Gengalo, the choir director, was awarded the honorary title of Honored Artist of
Ukraine.
Soloveyky, under the direction of Halyna Bodnar and accompanied by Lyuba
Shchuyko for over 5 years, is a children’s singing group that welcomes children
to the world of music and harmony. Soloveyky kindly opened its door to all who
wanted to learn how to sing and explore their talents. The life of the group
includes concerts and performances at festivals as well as continual voice
lessons. They are happy to invite to their team children from the age of three who
want to learn to sing, enjoy the company of children their age, and showcase
beautiful young Ukrainian voices to our community.
DZVIN was started in March 2009 by Nestor Kyzymyshyn. They have performed
at many prestigious events throughout our history, such as performing for the
Ukrainian Ambassador and embassy staff in Washington, D.C., and at numerous
Ukrainian festivals in Philadelphia, in the United States and Canada. In 2014,
DZVIN performed at the Toronto Bloor Street Ukrainian Festival. In 2016, DZVIN
was the first choir from the United States to be asked to perform at the Pysanka
Ukrainian Festival in Vegreville, Alberta Canada. Currently, DZVIN plans to
continue performing at various venues in the United States, Canada, Europe and
Ukraine.

Founded in 1962, the Prometheus Ukrainian Male Chorus of Philadelphia is
one the oldest Ukrainian male choirs in the world. The Chorus has a long and
distinguished history which includes European tours in 1980 and 1984, a tour of
Ukraine in 1995, concerts in many prominent venues in the United States and
Canada, and in 2014 the Chorus received an Honorable Award from the Ministry
of Culture and Tourism in Ukraine for its 50 years of hard work in preserving and
popularizing the Ukrainian culture. Following a pause in activities due to the
COVID-19 Pandemic, Prometheus looks forward to celebrating its 60th
Anniversary in 2022!

Voloshky Ukrainian Dance Ensemble rrepresents Ukrainian culture through
dance. Voloshky’s unique blend of styles has positioned the company as a
leading cultural ambassador, simultaneously representing Ukrainian arts and the
rich dynamic pluralism of the United State. Voloshky is dedicated to fostering and
promoting cultural exchanges between Ukrainians and the global community.
Voloshky partners with leading professional artists and orchestras in Ukraine and
the United States. Forty years ago, Voloshky proudly joined the initiative of the
newly created UECC and supported the design and construction of the dedicated
dance studios. Taras Lewyckyj has been Artistic Director of the Voloshky
Ensemble since 1995. Both the Voloshky Ensemble and Voloshky School will be
celebrating their 50th Anniversary in 2022.

Metropolitan Ballet Academy & Company is a nationally recognized school of
classical ballet, named by Pointe Magazine as “one of seven local studios in
America cultivating top talent.” Founded at the UECC in 1996, Metropolitan
celebrates its 25thAnniversary in 2021. Metropolitan provides classical training
for students ages three through 18, nurtures the creative abilities of young
people, and through performances, community outreach and scholarship
programs, promotes an appreciation of dance for all. Noted for its high-caliber

Driven by passion, tradition, and history, the Ukrainian Bandurist Chorus of
North America (UBC) preserves and exemplifies its mission as ambassadors of
Ukrainian culture, music, and the unique 60-stringed instrument, the bandura.
Since it was first formed more than a century ago, the Bandurysty continue to
make history with ongoing international concerts, an education program for
youth, new recordings, and new talent. Maestro Oleh Mahlay,is the UBC
conductor.

700 Cedar Road,
Jenkintown, PA 19046
Tel.: (215) 663-5792

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕКА
ЩИРО Й СЕРДЕЧНО ВІТАЄ
УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
ІЗ ВИЗНАЧНИМ ЮВІЛЕЄМ – 40-РІЧЧЯМ!
УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР – це наш острівець України в Америці, наш
спільний дім, двері якого завжди відчинені для кожного, хто відчуває себе українцем. Він став осередком,
у якому впродовж останніх 40 років б’ється бурхливий пульс діаспори, зберігаючи та розвиваючи нашу
культуру, наші звичаї, нашу мову.

УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР

– це громадський скарб, оберігаючи та

підтримуючи який, збагатилося душею не одне покоління українських родин.
Щиро вітаємо Вас, члени УОКЦ, волонтери, ентузіасти та всі небайдужі, хто долучається до роботи
Ценру і сприяє його процвітанню. Бажаємо Вам нових творчих звершень, натхнення й невпинного руху
вперед.

Ми подаруємо любов,
І ясне світло оченят.
У сміх дитячий завернем
Тепло сердець і рученят!
Найщиріші вітання Українському
Освітньо-Культурному Центрові
з нагоди 40-літнього
ювілею шле “Світличка”!!!
Бажаємо процвітання і сили, нових ідей
для розбудови та розвитку рідних стін, твердої
основи майбутньості у величне українське
сьогодення й завтра!!!

Українському культурно-освітньому центрові - 40
років! Зі всією сердечністю і щирістю вітаємо Вас!
Для історії 40 років - це лише мить, але для кількох
поколінь української громади, яку об'єднав цей
Український дім, - це епоха, насичена професійною
звитягою, відданністю ідеї служіння , вирощуванням
духовно багатого молодого покоління.
Українська греко-католицька церква святого
Aрхистратига Михаїла щиро вітає Раду Директорів,
працівників, та усіх членів центру із видатною подією - 40річчям від дня заснування! Наша церква ефективно
співпрацює з Українським центром та реалізували чимало
проектів для духовного збагачення української громади.
Висловлюємо глибоку повагу і шану всім працівникам та
волонтерам центру, творчих Вам здобутків, міцного
здоров'я та довголіття. Бажаємо, щоб наша спільна праця
на благо української громади завжди була плідною,
натхненною, стала надійною запорукою успішного
майбутнього. Нехай невичерпним буде джерело віри, надії й
любові до України, української мови та багатих
українських традицій!
З молитвою та благословенням,
Владика Андрій Рабій,
та парафіяни церкви святого Aрхистратига Михаїла.

The Sisters of the Order of Saint Basil the Great
Congratulate and Wish Many Blessings Upon
The Ukrainian Educational and Cultural Center,
And its Past and Present Directors,
As You Celebrate Your 40th Anniversary!
It is a Blessing to Be Your Neighbor and Friend!

Вітаємо Український Освітньо-Культурний
Центр із 40-літтям і бажаємо подальших
успіхів на Многії Літа!

Сестри Чину Св. Василія Великого
вітають Український Освітно Культурний
Центр і його колишню й нинішню Дирекцію з
нагоди 40-річного ювілею. Бажаємо Божого
благословення на подальшу працю.
Маємо велилу приємність бути Вашим сусідом
і другом!

Sisters of the Order of Saint Basil the Great
Jesus, Lover of Humanity Province
710 Fox Chase Road
Fox Chase Manor, PA 19046
215-379-3998
development@stbasils.com
www.stbasils.com
Sister Dorothy Ann Busowski, OSBM
Provincial Superior

1931-2021

May the Ukrainian Educational and Cultural
Center continue to shine as a beacon
in our community!
Congratulations for 40 years!

Манор Коледж
вітає
Український
Освітньо-Культурний
Центр
з нагоди 40-ліття і бажає
дальших успіхів у їхній
цінній праці для добра
українського суспільства.
Хай Бог благословить Ваші
зусилля!
Manor College congratulates the Ukrainian
Educational and Cultural Center on its 40th
Anniversary and wishes them continued success in
their valuable work for the good of the Ukrainian
community. May God bless your efforts!

Злучений Український Американський Допомоговий Комітет
“ЗУАДК”
вітає

Український Освітньо-Культурний Центер
у Філядельфії
з нагоди 40-літнього Ювілею
Вашої надзвичайно цінної праці
для української громади Філядельфії

Бажаємо Вам дальших успіхів на Многії Літа!
ЗУАДК, як харитативна неприбуткова
установа, переводить многогранні допомогові
акції та орудує майже виключно пожертвами
від української громади, тож просимо не
забувати про гасло ЗУАДК-у,
БРАТ - БРАТОВІ!

Щасти Вам Боже!

United Ukrainian American Relief Committee, Inc.
“UUARC”
1206 Cottman Avenue – Philadelphia, PA 19111
215-728-1630
www.uuarc.org
uuarc@uuarc.org

Крайова Пластова Старшина та Крайова Пластова Рада США
і вся пластова родина вітає

Український Освітньо-Культурний Центр
з нагоди 40-ліття існування.
Бажаємо Вам дальшої сили у Вашій праці на славу й добро
української громади у Філядельфії.
З повагою та побажаннями міцного здоров’я, благополуччя
та пластовим привітом

Сильно Красно Обережно Бистро!

пл. сен. Андрій Козак, ЧМ
Голова Крайової Пластової Старшиши

пл. сен. Юрко Гук, ВБ
Голова Крайової Пластової Ради

УКРАЇНСЬКИЙ КОНҐРЕСОВИЙ
КОМІТЕТ АМЕРИКИ
Відділ у Філaдельфії
щиро вітає

УКРАЇНСЬКИЙ
ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТЕР
з нагоди 40-ліття
служби українській громаді.

БАЖАЄМО ДАЛЬШИХ ЗДОБУТКІВ,
ВСЕГО ДОБРА, І БАГАТО УСПІХІВ
В МАЙБУТНЬОМУ!

Многая Літа!

UAV
Post No. 1 Congratulates UECC on Their
40th Anniversary

З нагоди славного 40-ліття Українського
Освітньо--Культурного Центру
Головна Управа Товариства УПА
щиро вітає
Раду Директорів та всіх учасників
цього святкування.
Віддаємо признання тим які працювали і
працюють для добра української
Філядельфійської громади,

і бажаємо дальших успіхів..

The Ukrainian American Veterans,
Anthony Bilyi Post No. 1, congratulates
the Ukrainian Educational and Cultural
Center on their 40th Anniversary. May
the UECC continue to serve the Ukrainian
Community for many years to come.

“Mnohaya Lita!”

Слава Україні! Героям Слава!

Зеня Ковальчин Брожина,
Голова

Богдан Ковалик,
Почесний Голова

Ukrainian National Women's
League of America
Philadelphia Regional Council
700 Cedar Rd., Jenkintown, PA 19046

Українська Федерація Америки
вітає
Український Освітньо-Культурний Центер
з нагоди 40-го Ювілею існування
та бажає успіхів на будуче.
УФА висловлює велике признання та подяку
та довгі літа жертвенної праці
для добра Української громади.

UKRAINIAN FEDERATION of AMERICA

700 N. Cedar Road, Jenkintown, PA 19046
Tel: 215-782-1075 ♦ Fax: 215-392-4434 ♦ Web: UFofA.org

Філядельфійська Округа Союзу Українок
Америки сердечно вітає Український ОсвітньоКультурний Центр з пам’ятним ювілеєм.
Ми вдячні, що Центр ось уже 40 років служить
українцям у Філядельфії та в її околицях. З
нагоди ювілею засилаємо найкращі побажання
здоров’я, успіхів та добробуту усім колишнім,
сучасним та майбутнім його членам, дирекціям
та директоратам.
Очікуємо на подальшу плідну співпрацю
задля процвітання української громади у
Сполучених Штатах Америки.
Філядельфійська
Округа СУА

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ
АМЕРИКИ
ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКИЙ ВІДДІЛ

щиро вітає
Український Освітньо-Культурний Центр,
Раду Директорів та сутрудників і господарів
з нагоди 40-ліття існування та досконалої
праці
у підтримці та поширенню Української
культури та науки.
Бажаємо Вам ще кращих успіхів в
майбутньому!
МНОГАЯ ЛІТА!

Український чоловічий хор «Прометей»
який наступного року відзначає
60-ліття мистецької творчости
щиро вітає
Український Освітньо-Культурний Центр,
Раду Директорів і всіх працівників та
добровольців з нагоди 40-ліття існування
та досконалої праці у виконанню та
поширенню Української культури та
традицій.
Бажаємо Вам подальших успіхів!
МНОГАЯ ЛІТА!

Гартуйсь!

Пласт – Українська Скавтьска
Організація
Cтаниця Філядельфія
щиро вітає

Український Освітньо-Культурний Центр
із 40-літнім ювілеєм та бажає дальшого
розвитку і великих успіхів в праці для
добра Українського Народу!

Ґратулюємо УОКЦ за успішну
пророблену працю і бажаємо многих
Божих ласк в майбутньому у Вашому
великому і корисному ділі для добра
нашої батьківщини й нашої
громади. Нехай Ваш 40-річний
Ювілей пройде гідно і врочисто.
З сумівським привітом:
„Честь України! — Готов Боронити!

„

За Управу Осередку СУМ ім. УПА у Філядельфії,

З дружнім привітом СКОБ!

Мирон Б. Солтис

Надя Геленґа

Оля Богун

Станична Старшина Філядельфії

голова

булавна

секретар

James Griffen & Anastasia Mykich, 2019

Metropolitan Ballet Academy & Company│ 700 N. Cedar Road, Jenkintown, PA 19046 │ 215-663-1665

У.С.О. ТРИЗУБ

та наші футбольні команди щиро вітаємо

УКРАЇНСЬКИЙ
ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТЕР
з нагоди 40-ліття
служби українській громаді

Многая Літа!

Філядельфійський Відділ Українського
Музичного Інституту Америки, Інк.
дякує всім засновникам Українського
Освітньо-Культурного Центру, та всім
хто своєю силою і працею уможливлює
його існування!

Вітаємо із 40-літтям!

Ukrainian American Sport Center
PO Box 346
County Line & Lower State Roads
Horsham, PA 19044
info@tryzub.org
www.tryzub.org
Ласкаво запрошуємо ваших дітей до наших футбольних команд.
Членські Внески: $30
Старші Команди (Majors Division) для мущин й жінок
Понад 50 молодіжних команд для дітей всіх віків
Спортивний Паб-Бара Тризуб
Товариські турніри з ґольфу
Банкетний зал, пікніковий гай і красива оселя
Пікніки, фестивалі, футбольні змагання для вболівальників

Щорічний величний фестиваль у серпні
до Дня Незалежности України

Ukrainian Human Rights Committee
Комітет Оборони Людських Прав
203 Bainbridge Street, Philadelphia, PA 19147 (215) 858-3006

„УКРАЇНСЬКА ГОДИНА”
заснована 1966 р.

МНОГАЯ ЛІТА!

,,В Своїй Хаті
Своя Правда,
і Сила, і Воля!”

“UKRAINIAN HOUR”
established in 1966

WWDB — 860 AM
wwdbam.com/ukrainian-hour/
www.facebook.com/UkrainianHour
12:00 to 1:00 pm
Saturdays

1508 Society Hill Drive
Bensalem, PA 19020

Phone: 267-551-1966

_______________________________________________________________________________________________________

З нагоди 40-літнього Ювілею Українського Освітньо-Культурного Центру,
радіопрограма „Українська Година” Українських Державницьких Організацій
Філядельфії, щиро вітає Дирекцію і працівників УОКЦ. Це вже п’яте
десятиліття УОКЦ служить українській громаді. Нехай Всемогутній Господь
щедро благословить своїми ласками — „Многая Літа!”
Лев Іваськів

Роман Микієвич

Іван Яворський

керівник

технічний керівник

скарбник

Наталія Микієвич
адміністратор Фейсбуку

On the occasion of the 40th Jubilee of the Ukrainian Educational & Cultural Center,
the “Ukrainian Hour” Radio Program extends best wishes to the Board of Directors
and workers of the UECC. This is already the fifth decade of service of the UECC to
the Ukrainian community. May Almighty God bestow a multitude of His generous

Уляна Мазуркевич
Голова

Христя Сеник
Місто голова

blessings upon you — “Mnohaya Lita!”
Leo Iwaskiw

Roman Mykijewycz

John Yaworsky

director

technical director

treasurer

Natalia Mykijewycz
Facebook administrator

З нагоди 40-ліття
УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ
Щиро вітаємо Раду Директорів та усіх членів
i бажаємо успіхів у корисній праці
для добра української громади i
розвитку на майбутнє!
Товариство «БОЙКІВЩИНА»

"

January 9-16, 2022

“M
Malanka at Sea”
A very special 7-night Ukrainian New Year’s
Eve cruise sponsored by the Ukrainian
Educational & Cultural Center of Philadelphia,
sailing round-trip from Ft. Lauderdale to:

Half Moon Cay | Falmouth, Jamaica | Grand Cayman
| Key West, FL | on the brand new, mid-sized,
Holland America “Rotterdam”

Happy 40th Anniversary to UECC!
We thank you for being the focal point of
cultural and educational life for thousands of
Ukrainian Americans living in the surrounding
areas of Philadelphia and wish you 40 more.

Zenia Brozyna and Family

Vision: Merriam Webster defines vision as "the act or
power of imagination", "mode of seeing or conceiving"
"unusual discernment or foresight a person of vision"

Over forty years ago, a group of like-minded Ukrainian
Americans (too numerous to mention) had a vision; that
vision has translated into forty fabulous years of
countless programs, all for the benefit of the Ukrainian
American community, all enhanced by the seemingly
endless volunteers who have given of their time and
energy to accomplish an incredible feat: the
establishment and continuing growth of the Ukrainian
Educational and Cultural Center.
May that vision, that burst of imagination, continue to
grow for generations to come.
The Nasevich Family:
Michael E. and Anne D. Nasevich, Michael F. and
Kathleen P. Nasevich, Kathleen A. Nasevich, Marie B.
Nasevich & Charles Taggart, Stephen P. and Daria
Nasevich and Joseph A. Nasevich along with our thirdgeneration Ukrainian-Americans: Tasha, Michael J.,
Zenia, Michael M. and Kaitlin Nasevich.
Funeral Directors serving the Delaware Valley for over 100 years.
FLETCHER-NASEVICH FUNERAL HOME
9529 Bustleton Avenue
Philadelphia, PA 19115
215-673-8153
www.fletchernasevich.com

З НАГОДИ 40-ого ЮВІЛЕЮ
УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ

Раду Директорів, та всіх членів

СЕРДЕЧНИЙ ПРИВІТ, ЩИРІ
ҐPЯТУЛЯЦІЇ І НАЙКРАЩИХ
ОСЯГІВ У ДАЛЬШІЙ ПРАЦІ

Українського Освітньо-Культурного Центру

БАЖАЮТЬ

з 40 літтям існування!

ПЕТРУСЯ і ЮРІЙ САВЧАК
З РОДИНОЮ

інж. Борис та Дзвінка Захарчук вітають

“Складаємо ґратуляції бувшим Дирекціям
за розбудову вдалої та світово знаної
інституції яку відвідували амбасадори,
архієпископи, та навіть президенти України!
Бажаємо подальшого успіху та процвітання
з громадською підтримкою!
Щасти вам Боже!”

Congratulations and Best Wishes
Petrusia and Yurko Sawchak

Вітаємо Вас з нагоди
40 літнього Ювілею
Українсько Освітньо-Культурного Центру
Із сентиментом пригадуємо приємні дні,
коли ми спричинилися до створення УОКЦ
Бажаємо Вам дальшої плідної дії на ще 100 літ
та щиросердечно співаємо -

МНОГАЯ
ЛІТА!

Родина Фірко щиро вітає теперійшних та
минулих членів Ради Директорів, бувших голів,
та всіх жертводавців УОКЦ 40-им ювілеєм
Українського Освітньо- Культурного Центру.
Складаємо подяку і признання засновникам, які
своєю любов‘ю, жертвенністю і мозольною
працею проклали шлях буття Центру.
Бажаємо вам всього добра, Божого
благословення та подальших успіхів у
майбутньому!
Надіємося що Центер принаймні ще 40 літ
існуватиме служити нашій філядельфійській
громаді.

Родина Павлюк
Борис і Ніля
Борис і Оленка та Софія і Лукас
Ігор і Таля та Катя і Аля
Маркіян і Меланя та Ліяна і Ная

Многая Літа!
Наталка (голова ради директорів), муж Стефан,
та сини Олександер і Захар

Вітаємо громаду філядельфіи3 ськоı̈
околиці з надзвичаи3 ним досягненням 40 літ від заснування
Украı̈нського Освітньо-Культурного Центру,
де під одним дахом містяться численні організаціı̈
та відбуваються різноманітні імпрези на живo, та останньо, по ефірі!
Особливо приємно що наші батьки та родичі
сприялися до успіху Центру крізь всіх цих років!
Пишаємося нашим громадським домом і
складаємо подяку всім хто спричинилися до и3 ого
існування та розвитку!
Бажаємо надалі многіı̈ літа!
Данило і Ксеня Захарчук

Y світлу пам’ять наших батьків, Дарії та Ігора Шуст,
довголітних прихильників та добродіїв, ми бажаємо
УОКЦ-і багато років дальшої плідної праці
на добро діаспорної громади у Филаделфії.
HA МНОГАЯ ЛІТА!!!
Христя Шуст Филипович з родиною
Таня Шуст Темницька з родиною
Маркіян Шуст з родиною

ВІТАЄМО
УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНЬОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР

У ЇХ СОРОКОВИЙ ЮВІЛЕЙ
Бажаємо Божого благословення і наснаги ще довго
служити українській громаді у Філядельфії
на

МНОГІЇ, БЛАГІЇ ЛІТА
ЛІДА і ВОЛОДИМИР БАЗАРКО
з синами АНДРІЄМ і ЮРІЄМ і їх родинами

З НАГОДИ 40 ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ

УКРАЇНСЬКОГО
ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРУ
ЩИРО ВІТАЄМО РАДУ
ДИРЕКТОРІВ, ПРАЦІВНИКІВ
І ЧЛЕНІВ УОКЦ
БАЖАЄМО ДАЛЬШИХ УСПІХІВ ТА
ОБИЛЬНИХ БОЖИХ ЛАСК
МНОГАЯ ЛІТА!
ХРИСТЯ І БОГДАН СЕНИКИ
З ДІТЬМИ І ВНУКАМИ

З нагоди 40-ого ювілею
Українського Освітньо-

CONGRATULATIONS TO THE
VOLUNTEERS, OFFICERS AND
BOARD OF ADMINISTRATION

Культурного Центру, бажаємо

OF THE UECC FOR 40 YEARS OF

дальших успіхів у розвитку нашої

SERVICE TO THE UKRAINIAN

української громади.

AMERICAN COMMUNITY.
AS A FORMER BOARD MEMBER,

Олег Люба і Анна Левицька

I WISH YOU CONTINUED SUCCESS

з дітьми Петром і Анеткою

FOR MANY YEARS!

Edward A. Zetick, Esq.

EВГЕН ЛУЦІВ, J.D.
щиро вітає
УКРАЇНСЬКИЙ
ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТЕР
з нагоди 40-ліття
служби українській громаді.

З нагоди 40-літного ювілею
Українського Освітньо-Культурного Центру
бажаємо багато успіхів на дальшу користь
української молоді та громади!

Родина Інж. Богдана Коженьовського

БАЖАЄ ДАЛЬШИХ ЗДОБУТКІВ,
ВСЕГО ДОБРА, І БАГАТО УСПІХІВ
В МАЙБУТНЬОМУ!

Многая Літа!

Член Ініціятивного Комітету Купна та
Член Ради Директорів
в перших роках існування УОКЦ

Многа Літа!
Многая
Ксеня
Катря, Юрій, Мая і Роман Коваль
Лука, Христина, Зоряна і Надія
Павло та Елизабета
Матей, Керен, Йосиф, Лилі та Ейва

ВІТАЄМО
УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
З НАГОДИ 40-ого ЮВІЛЕЮ
БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ
ТА ДОСЯГНЕНЬ.

Роман Петик
i

Kaтря Оранська- Петик

Вітаємо
Український Освітньо-Культурний Центр
з 40-літним Ювілеєм.
Бажаємо подальших успіхів у невтомній
праці на користь української громади.
Congratulations to the Ukrainian
Educational and Cultural Center on its
40th Anniversary.
As we celebrate this special community
milestone, we also salute and thank the
Founders for their vision, commitment
and generosity.
May God Bless your endeavors as you
continue the legacy.

The Andryczyk Family

Вся наша родина щиро вітає
УОКЦ із 40 літтям!
Радіємо і згадуємо Романа Когута
котрий став одним із
фундаторів Центру.
Бажаємо дальших успіхів!

Родина Когут

It ��in�� �s G��a� l���u�� �n� Jo� t�
Con���t��a�� t�� U�C� on ���� 40

t�

An�i��r���y.
Years of dedicated Service in fostering and
promoting Ukrainian culture has brought all of us to
appreciate the important role the UECC plays in our
community....
It is with a full heart we say Thank you.

Вітаємо!
Vir� ��� Jos��� H�mi��

Прийміть найщирiйші вітання з нагоди 40-річного
Ювілею! Бажаємо дальших плідних успіхів у
Вашій невтомній і корисній праці для добра
української громади містa Філядельфії та околицi.
Нехай Ваш Ювілей пройде урочисто.
На Многiї та Благiї Літа!

Микола, Ірена й Андрій Зварич

Щиро вітаємо
Український Освітньо-Культурний Центр
з 40-літнім ювілеєм
та бажаємо
дальших многих літ успішної праці
для добра української громади

Юрко, Оксана, Наталка та Андрій
Тарасюки

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНЬО- КУЛЬТУРНИЙ
ЦЕНТР із 40-вим ЮВІЛЕЄМ. НІХТО І НІЩО ТАК НЕ
З´ЄДНАЛО УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ ФІЛАДЕЛЬФІЇ ЯК
СТВОРЕННЯ ЦЬОГО УНІКАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯКЕ
ПРИГОРНУЛО ДО СЕБЕ ВСІХ, ВІД КОЛИСКИ ДО СЕНІОРАТУ.
ГЛИБОКА ПОДЯКА НАЛЕЖИТЬСЯ УПРАВАМ, ВОЛОНТЕРАМ
І ЖЕРТВОДАВЦЯМ. БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ
ДОСЯГНЕНЬ.
НА МНОГІЇ ЛІТА!
ХРИСТИНА ПЕРФЕЦЬКА з
ТАНЕЮ, МАРТОЮ, ДАВИДОМ і СОФІЄЮ

З НАГОДИ 40-ого ЮВІЛЕЮ
УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬО -КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ
ЩИРІ ҐРАТУЛЯЦІІ І НАЙКРАЩИХ
ДОСЯГНЕНЬ У ПОДАЛЬШІЙ
ПРАЦІ ДИРЕКЦІЇ, ЧЛЕНАМ ТА ПРАЦІВНИКАМ ЦЕНТРУ.

Бажають
РОМАН i ОЛЯ КАЧАЙ
З РОДИНОЮ

CONGRATULATIONS TO THE UECC
FOR 4O YEARS OF SERVICE
TO THE COMMUNITY!
BEST WISHES FROM

OLGA KACZAJ, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE
SOUTH MAIN MEDICAL ASSOCIATES
1317 SOUTH MAIN ROAD, SUITE 2-C
VINELAND, NJ

Patrons:

Roman and MaryAnn Gramiak
Halya Kozak, Master Artist & Master Choreographer
Anelia Kulyk

Opening Ceremony - Procession of Flags
Ukrainian American Veterans, Anthony Bilyi Post #1
Society of Ukrainian Insurgent Army (UPA)
Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine (ODFFU)
Ukrainian American Youth Association
Plast, Ukrainian Scouting Organization
Musical accompaniment by Shabli Kobzariv
Ukrainian Welcome by Maya and Roman Kowal

40th Anniversary Organizational Committee
Zenia Brozyna, Committee Chair
Natalka Firko and Yuliya Stupen, Masters of Ceremony
Editorial Staff:
Jaroslawa Halaway, Sofia Zacharczuk and Xenia Zacharczuk
Stephen Fartuszok, Videographer
Andrij Dobriansky, Video editor
Community Outreach:
Vera Andryczyk, Ulana Mazurkewych, Patricia Sawchak
Irina Galai, Commemorative Gifts for UECC Presidents
We would like to acknowledge the pre COVID-19 planning committee, who
worked on the original Anniversary Banquet celebration for 2020.
Luba Kalyta, Halyna Keller, Oksana Kobuley, Anna Makuch, Irina Galai,
Halia Mizak, Maria Panczak, Larysa Stebly, Stefania Perrong,
Marta Tailikh, Iryna Semerey, David Watters

Організаційний Комітет 40-ліття УОКЦ
Зеня Брожина, Голова комітету
Наталка Фірко і Юля Ступень, Ведучі
Редактори:
Ярослава Галавай, Софіика Захарчук і Ксеня Захарчук
Стефан Фартушок, Відеооператор
Андрій Добріянський, Відеоредактор
Зв'язки з громадою:
Віра Андрейчик, Уляна Мазуркевич, Петруся Савчак
Ірина Галай, Пам’ятні подарунки президентам УОКЦ
Хочемо відзначити комітет з плянування до COVID-19, який підготував
оригінальне ювілейне святкування бенкету на 2020 рік.
Люба Калита, Галина Келер, Оксана Кобулей, Анна Макух, Ірина Галай,
Галя Мізак, Марійка Панчак, Ляриса Стеблій, Стефанія Перонґ,
Марта Тайліх, Ірина Семерей, Давид Вотерс

