Greetings!

UCC Expresses Condolences on Passing of Mr. Stefan Horlatsch

July 17, 2018. OTTAWA. The Ukrainian Canadian Congress (UCC) expresses its deep sorrow on the
passing of Mr. Stefan Horlatsch, prominent Ukrainian Canadian community leader, Holodomor
Survivor and educator. Mr. Horlatsch passed away on July 14 at age 97.

Born in Zaporizhzhia oblast, Mr. Horlatsch survived the Holodomor Famine-Genocide as a child. He
was dedicated to educating people about the Holodomor. He frequently spoke publicly about his
experiences and the importance of ensuring that such events as the Holodomor are never
repeated.

On the 75th anniversary of the Holodomor, Mr. Horlatsch carried the International Holodomor
Remembrance Flame across Canada (a joint project with the Ukrainian World Congress and the
Ukrainian Canadian Congress). During this remarkable journey, he visited 17 cities and countless
schools, educating school children, teachers, politicians and all Canadians about this tragic yet
important part of world history.

Premier Ed Stelmach accompanying Mr. Stefan Horlatsch lighting a candle with the
Holodomor Awareness Torch at the Alberta Legislature

A teacher by profession, Mr. Horlatsch was one of the founders of the Ukrainian Youth Association
in Canada, former president of the Canadian Friends of Ukraine, and authored seven books.
Following the declaration of Ukraine's independence, Mr. Horlatsch initiated the "Walk of
Freedom" covering more than 4500 km across Ukraine.

"On behalf of the Ukrainian Canadian community, I express my sincere condolences to Mr.
Horlatsch's family and friends," stated Paul Grod, National President of the UCC. "The loss of Mr.
Horlatsch is a great loss for our community. Mr. Horlatsch was a Ukrainian and Canadian patriot
who did so much to educate thousands of people about the Holodomor Famine-Genocide and to
help the people of Ukraine build a better future. He dedicated his life to the service of our
community, Ukraine's freedom, and education. Mr. Horlatsch was an inspiration to me personally,
and to so many others in our community. He will be remembered for his kindness, enthusiasm,
openness and willingness to dedicate his time and effort to so many important causes."

Mr. Horlatsch is survived by his wife Sophie Horlatsch, son Walter, daughter Natalie, seven
grandchildren and three great-grandchildren. The UCC offers them our sincere condolences. We
ask God to remember Mr. Horlatsch's family during this difficult time and to grant Mr. Horlatsch
eternal life in His Heavenly Home.
Вічная Пам'ять! May His Memory Be Eternal!

A video of Mr. Horlatsch speaking about the Holodomor is available here:

Details of the funeral service and donations are available here

Конґрес Українців Канади висловлює співчуття з приводу смерті
пана Стефана Горлача

17-го липня 2018 року. ОТТАВА. Конґрес Українців Канади висловлює скорботу з приводу
смерті пана Стефана Горлача, видатного лідера українсько-канадської громади, педагога,
свідка Голодомору. Пан Горлач упокоївся 14 липня у віці 97 років.

Народжений у Запорізькій області, пан Горлач пережив Голодомор-Геноцид будучи
дитиною. Він був відданий справі поширення освіти та інформації про Голодомор. Він часто
публічно ділився своїми спогадами та говорив про важливість того, щоб такі трагедії як

Голодомор більше ніколи не повторялися. Пан Горлач супроводжував символічний
смолоскип в рамках вшанування 75-их роковин Голодомору в Канаді. Під час цього спільного
проекту Конґресу Українців Канади та Світового Конґресу Українців, пан Горлач відвідав 17
міст, численні школи, щоб поширити знання про Голодомор між студентами, учителями,
політиками та загальному канадському суспільству.

Вчитель за професією, пан Горлач був одним із засновників Спілки Української Молоді в
Канаді, президентом Канадського Товариства Приятелів України, а також автором семи
книжок. Після проголошення незалежності України, пан Горлач був ініціатором "Ходи
Свободи", яка охопила більш ніж 4500 км по всій Україні.

"Від імені українсько-канадської громади, я висловлюю мої щирі співчуття сім'ї та друзям
пана Горлача", зазначив Павло Ґрод, президент Конґресу Українців Канади. "Смерть пана
Горлача є великою втратою для нашої громади. Пан Горлач був патріотом України, який
зробив так багато щоб донести правду про Голодомор-Геноцид до тисяч людей. Він
присвятив своє життя служінню нашої громади, свободі України та освіті. Пан Горлач був
натхненням для мене особисто та для багатьох інших людей в нашій громаді.
Його пам'ятатимуть за його доброзичливість, ентузіазм, відкритість та готовність присвятити
свій час і зусилля багатьом важливим справам".

За паном Горлачом сумуватимуть його дружина Софія Горлач, син та донька, сім внуків та
троє правнуків. Конґрес Українців Канади висловлює усій сім'ї щирі співчуття. Ми просимо
Бога підтримати сім'ю пана Горлача у цей нелегкий час та дарувати йому життя вічне у
Небесному Царстві.

Вічная Пам'ять!
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