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Понад 60 років виховної праці з українською молоддю в Америці 

 

 

25-го червня 2012 р.  

 

До:  Управ та Зарядів Сумівських Осель та Таборових Комісій в Америці 
 

 

Дорогі подруги й друзі!  Гартуйсь! 
 

Кожна cумівська Оселя на терені Америки щороку влаштовує табори, організовує різні імпрези для 

юнацтва та вкладає величезні зусилля для того, щоби сумівці мали притулок де можуть таборувати, 

відпочивати, виховувати своїх дітей з відчуттям того, що вони перебувають на клаптику української 

землі.  Більшість сумівців напевно не уявляють скільки праці вкладається в підтримку наших 

осель…  Проте, в нашій Спілці є групи відданих сумівців, які дбають і працюють для того, щоби 

зберегти і розвивати наші оселі для сумівської молоді наступних поколінь.  Ці особи творять 

проводи кожної з наших осель під назвою Заряду, Управи або Адміністрації разом з своїми 

Таборовими Комісіями.  

 

Накопичивши після довгих років свого існування великий досвід у підтримці й розбудові Осель, ми 

переконані, що кожна Управа має досвід, знання, методи та успіхи, якими би могла поділитися з 

керівниками інших Осель. Для цього, Крайова Управа запрошує Голову Заряду/Управи (чи ним 

призначених осіб) кожної сумівської Оселі та представників Таборових Комісій на терені Америки 

на  

 
 

ІІ Зустріч Провідників Сумівських Осель 
і 

І Зустріч Сумівських Таборових Комісій 
 

яка відбудеться на Оселі СУМ Елленвіл, Ню Йорк в днях 

 

17-18 серпня 2012 року. 
 

Передбачається, що ця Зустріч відбудеться в неформальній атмосфері, але дасть кожній Оселі та 

іхній Таборовій Комісії нагоду поділитися своїми успіхами, почути як інші Оселі і табори 

відрізняються чи є подібними, або навіть попросити поради з різних питань, з якими вони довгими 

роками мають справу на своїх оселях.  Просимо провідників кожної Оселі та Таборової Комісії 

приїхати та бути готовими розповісти про те, що вважають своїми найбільшими успіхами, і про те, 

що надає їм найбільше клопоту і невиспаних ночей. Віримо, що це сприятиме цікавій дискусії та 

обміну думок і досвіду. 

 

Просимо зголосити свою участь до КУ за адресою  HYPERLINK "mailto:ky-usa@cym.org" ky-

usa@cym.org до 15-го липня цього року.  Інформації про доїзд, нічліг та харчування на Оселі СУМ  
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Елленвіл, Ню Йорк будуть вислані в окремому письмі.    При зголошенню учасників, просимо 

подати імена та прізвища всіх, хто прибудуть, а також їхні координати (телефон, електронну 

пошту). 

 
 

Залишаємося з пошаною до Вас і сумівським привітом: 

 

 

Честь України   –   Готов Боронити! 

 

За Крайову Управу СУМ: 

 

                                                                   Юрій Симчик             
Андрій Бігун Юрій Симчик Мирон Приймак 

Голова Голова ОргКомітету Секретар 


