
2 лютого, співголови Конгресо-
вого Українського Кокусу у 
Палаті Представників США, 
розповсюдили лист «Шановний 
колего» 435-ти членам Палати з 
проханням стати членами 
Кокусу.  
Зокрема, лист «Шановний 
колего» зазначає, що «з моменту 
свого утворення у 1997 році, 
Кокус став гордим оборонцем 
свободи та демократії в Україні... 
Члени Кокусу зміцнять свої 
знання про численні зростаючі 
загрози для нашої національної 
безпеки, пов'язані із все більш 
агресивною Росією».  

 
Бюро УККА у Вашинґтоні – 
Українська Національна Інфор-
маційна Служба (УНІС) – просить 
вас зв'язатися зі Вашим 
Представником і заохотити їх 
стати членом Кокусу.  

Співголовами Кокусу є: Rep. 
Брайан Фицпатрик (R-PA), Rep. 
Енді Харріс (R-MD), Rep. Марсі 
Каптур (D-OH), and Rep. Майк 
Квіґлі (D-IL). 
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УККА вшановує Лесю Українку 
 
 
 

 

25 лютого українці по всьому світі ознаменують життя Лариси Косач-Квітки, 
більш відомої під літературним псевдонімом Леся Українка. Леся, яка 
народилася в цей день 150 років тому, стала першою жінкою-письменницею в 
українській літературі, провідною фіґурою в її модерністському русі, 
активісткою за політичні, громадські і жіночі права. 
Леся Українка народилася в талановитій сім'ї, яка з юнацьких років впливала на 
її майбутній життєвий шлях. Її мати, Ольга Драгоманова-Косач  – письменниця 
і публіцистка  – була більш відома під літературним псевдонімом Олена Пчілка; 
а її родич Михайло Драгоманов був відомим українським вченим, істориком і 
громадським діячем. Рання поезія Лесі була натхненна найвидатнішими 
літературними діячами України – Тарасом Шевченком та Іваном Франком. 
Завдяки натхненню цих великих історичних постатей, її любов до своєї нації і її 
письмове слово процвітали. 
Ще перед тим як  їй виповнилося вісім років, вона написала свій перший вірш 
під назвою «Надія», а її перші опубліковані вірші «Конвалія»  і «Сапфо» 
з'явилися у львівському журналі «Зоря» в 1884 році. У 1888 році Леся з своїм 
братом організували літературний гурток під назвою «Плеяди», який був 
заснований з метою сприяння розвитку української літератури та з метою 
перекладу закордонної клясики на українську мову. Леся мала велике знання 
багатьох мов, включаючи російську, польську, болгарську, грецьку, латинську, 
французьку, італійську, німецьку та англійську. 
Вона активно виступала проти російського тоталітаризму і пропагувала вільну 
і незалежну Україну. Леся також написала епічні вірші, драми, прозу, 
літературну критику та низку суспільно-політичних нарисів. Найбільш відома 
за п'єсами: Боярня, 1914; - психологічна трагедія, в центрі якої є українська 
родина, що жила в 17 столітті, і Лісова Пісня 1912 р.; героями якої є міфологічні 
істоти з українського фолкльору. 
У молодому віці лікарі поставили Лесі діягнозу: туберкульоза кісток, 
виснажливе захворювання, яке змусило її часто їздити в місця з сухим кліматом, 
де вона могла б отримати лікування. Багато з цих метод лікування були 
жахливими для молодої жінки, оскільки їй часто доводилося залишатися 
нерухомою протягом тривалого періоду часу. Саме через її поезію вона могла 
зазнати душевної свободи, якою її фізичне тіло не могло насолоджуватися. Її 
слова були її крилами, які дозволили їй злітати навіть у найтемніші моменти. З 
її поеми «Контра Спем Сперо» * «Без надії сподіваюсь!» (лат.):  

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, жити хочу! Геть, думи сумні! 

Останні роки свого життя Леся провела в Єгипті та на Кавказі, а 1 серпня 
1913 року померла в Грузії. Найвидатніша жінка-поет України похована на 
Байковому цвинтарі в Києві. 
УККА закликає українсько-американську громаду вшанувати життя 
передової жінки-письменниці в українській літературі, Лесі Українки, праця 
якої не лише представляє універсальні теми, а й відображає боротьбу 
України за повну свободу.  Вже понад століття її внесок в українську 
літературу та її ідентичність надихає мільйони і буде продовжувати це 
робити на сотні років. 
 

Членство Конґресового  
Українського Кокусу   

          Бюлетень УККА    
   лютий 2021… 81 років – це тільки початок 

http://www.ucca.org/


   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

УККА складає щиру подяку за пожертви, отримані у 
відповідь на наш Заклик 2020 року на підтримку праці 
УККА* 

$1,000 – Фундація «Спадщина» Банку Певність 
$500 – Zenon & Dozia Krislaty 

$400 – Roman Brozyna 
$250 – Bilous Family Foundation 

$200 – Maria Snihurowycz-McCutchan, Laura Zaika 

$100-$199 
Bohdan Bilocerkowycz, Taras & Mary Drozd, Roy & Olga 

Gajdalo, Olga Karmazyn, Maria Kiciuk, Ihor & Sonia Konrad, 
George & Irene Nestor, Irene Pyskir-Bilak, Eustace & Patricia 

Hawrylko, Ihor Strutynsky, Eugene Melnitchenko, Michael 
Lewko, Peter Scheidle & Maria Werediuk 

Up to $99 
Tatiana Ferraro, Paul Shott, John Kusen, Alla Rudnitsky-Budd, 
Michael Fedor, Alexandra Holuka, Mr. & Mrs. Larry Kugler, 

Wasyl & Natalie Konowal, Myron Kulas, Jaroslaw Lebid, Christina 
Trojan-Masnyk, Victor & Areta Nadozirny, Emelyan Pyk, 

Marianna & Wictor Wakuloska & Hanna Zyruk 

УККА також хотів би подякувати всім, хто пожертвував 
через нашу сторінку УККА у Facebook, AmazonSmile і через 

Network for Good. 

*пожертви, отримані в часі від 21 січня до 8 лютого 2021 року 

УККА вдячний за 
 Ваші щедрі пожертви 

 

Звіт Місії Спостерігачів  
СКУ – УККА 

Сто днів після місцевих виборів в Україні 
2020р., Світовий Конґрес Українців (СКУ) 
разом з УККА видали остаточний звіт про 
спостереження за виборами. 
Під час засідання Центральної Виборчої 
Комісії 2 лютого, було офіційно представлено 
близько 150 сторінок звіту, який містить 
детальну аналізу виборів, а також працю місії 
спостерігачів СКУ та УККА.  

 
Звіт містить огляд спільної Виборчої Місії, 
аналітичні зауваги виборчого процесу, загрози 
та ризики виборів, огляд моніторінґу ЗМІ, а 
також кілька рекомендацій щодо 
вдосконалення виборчого процесу в Україні.  

 
Міжнародна Місія Спостереження за 
виборами СКУ та УККА підтвердила, що 
«місцеві вибори в Україні, які відбулися 25 
жовтня 2020 року, а також повторні вибори 15, 
22, 29 та 6 грудня 2020 року, були проведені 
відповідно до законодавства України та 
загалом відповідають стандартам 
демократичних виборів». 
Звіт СКУ–УККА можна завантажити 
українською або англійською мовою онлайн: 
• https://www.ukrainianworldcongress.org/wp-

content/uploads/2021/02/zakluchnyi-zvit.pdf 
• https://www.ukrainianworldcongress.org/wp-

content/uploads/2021/02/uwc-eom-final-
report.pdf   

 

 

Конгресмен Джо Вілсон, разом з співголовами 
Конгресового Українського Кокусу, внесли до Конгресу 
законопроєкт H.R. 496 – закон США на підтримку 
релігійної свободи на територіях України, які в даний час 
окуповані Росією.  Законопроєкт був започаткований на 
останній сесії Конгресу, але не був прийнятий через 
переважаючі обставини. 
Зокрема, Акт на підтримку релігійної свободи в Україні 
стверджує, що Федеральна влада США ніколи не визнає 
«незаконну анексію Криму урядом Росії а також 
відокремлення будь-якої частини української території 
шляхом застосування військової сили».  Він додатково 
притягує до відповідальності російських урядовців, які 
«безпосередньо здійснювали серйозні порушення 
релігійної свободи на суверенній території України».  
Бюро УККА у Вашинґтоні – Українська Національна 
Інформаційна Служба (УНІС) – закликає Вас 
сконтактуватися зі своїми Представниками і закликати їх 
підтримати H.R.496 – Акт на підтримку релігійної 
свободи в Україні.   Ваша допомога є дуже важливою для 
забезпечення надійної політики України, яка зміцнює 
стратегічне партнерство між Україною та США.     

Акт на підтримку релігійної 
 свободи в Україні 
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