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Нью Йорк, 4-го червня 2005 р. 

 
До: Управ Осередків СУМ в Америці 
 

ОБІЖНИК ч.05/36 
 
СПРАВА: 50 ЛІТТЯ ОСЕЛІ КУ СУМ В ЕЛЛЕНВІЛ, Н.Й. 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Цього року Спілка Української Молоді в Америці відзначає небуденний Ювілей – 50 років від закупу Оселі 
КУ СУМ в Елленвіл, Н. Й. 
 
Пів століття тому, наші попередники розуміючи, що у вихованні підростаючої української молоді потрібне 
відповідне приміщення для проведення літніх таборів, закупили понд 140 акрів землі у підніжжю 
Кетскільських гір.  За останні п’ять декад сумівська оселя не тільки стала місцем для відбуття сумівських 
таборів, але й популярним місцем зустрічей та імпрез для всієї української громади.  Завдяки дбайливому 
проводові попередніх Крайових Управ, пильній господарці голів, адміністраторів і членів Заряду, та 
моральній та фінансовій підтримці сумівського членства, та української громади зокрема, оселя з року в рік 
процвітала. 
 
На оселі збудовано приміщення для таборування, кухню, їдальню, готелеві помешкання, спортові площі, 
тенісові та відбиванкові площі, басейн, та велику бенкетову залю – Світлицю.  Згодом здвигнено Могилу – 
Пам’ятник Героям, а декілька років тому побудовано новий Юнацький табір.  Під сучасну пору, за 
ініціятивою та при фінансовій допомозі Організації Оборони Лемківщини будується нова Каплиця ім. Св. 
Архистратига Михаїла, як Пам’ятник жертвам “Акції Вісла”.  Цей ввесь нарібок завдячуємо в першу чергу 
тисячам сумівських добровольців за їхню працю та всій українській громаді, яка допомогла втримати оселю 
на відповідному рівні. 
. 
На протязі цього часу на оселі відбувалися літні та зимові табори, юнацькі Злети та Всеамериканські 
Маніфестаційні Здвиги СУМ, Світові Конґреси СУМ, Конференції та Вишколи, наради та з’їзди суспільно-
громадських установ, Зустрічі Українців Америки та Канади, спортивні ігрища молоді, та інші культурні 
імпрези.  На Оселі ми мали шану вітати Достойників Українських Церков, визначних діячів та провідників, 
як українського так і американського життя.  Оселя СУМ також стала місцем зустрічей та розваг для 
української громади.  На цьому, віддаленому від України, клаптику американської землі виховувалась 
патріотична українська молодь, яка сьогодні занимає чільні та провідні місця як в американському так і в 
українському суспільно-політичному житті.  На цій же оселі потворились знайомства серед української 
молоді, які у багатьох випадках довели до творення українських родин.  Незабутніми на ціле життя 
залишились спомини у тих які свої юнацько-молодечі роки провели на Оселі СУМ в Елленвіл. 
 
Для плянування та переведення Ювілейних відзначення, Крайова Управа СУМ покликала до дії 
Організаційний Комітет, який очолила подр. Ліда Микитин.  Комітет вложив багато праці у цю підготовку, 
і їм нележиться наша найщиріша подяка та признання. 
 
 



Подаємо до відома Програму Ювілейних святкувань: 
 
25 – 26 червня - 5-та Лемківська Ватра 
 
26 червня – Посвячення новозбудованої Каплиці – Пам’ятника ім. Св. Архистратига Михаїла 
 
2-4 липня – Вікенд “4-го Липня” 
 
3 липня – Свято Героїв 
 
9 липня – ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
 
23 липня – Родинний День – Відбиванковий Турнір – Вечір “50-их Років” 
 
30 липня – Юнацька Олімпіяда УСЦАК 
 
6-7 серпня – Зустріч колишніх учасників Практичних Таборів – “Сумівські Партизани” 
                       1991 – 1999 років 
 
20 серпня – Турнір Софтболу 
 
2 – 5 вересня – 54-ий Всеамериканський Маніфестаційний Здвиг СУМ 
 
Центральне святкування – БЕНКЕТ – відбудеться в суботу, 9-го липня, о год. 5-ій вечора.  До участи 
запрошено духовенство, представників суспільно-політичних організацій як американського так і 
українського життя, всіх колишніх та теперішніх сумівців, та ширшу українську громаду.  Головним 
доповідачем буде колишній голова КУ СУМ в Америці – д. Аскольд Лозинський.  Під час бенкету 
відбудеться відзначення основоположників та відданих працівників оселі, як також і мистецька 
програма.  Після бенкету відбудеться КОКТЕЙЛ – БЕНЕФІС, ціллю якого є  придбання потрібних 
фондів для дальшої розбудови нашої Оселі.  З нагоди ювілейних відзначень Комітет виготовив Книгу 
– Альбом, на сторінках якої задокументовано всю пів-столітню діяльність на Оселі.  Крайова Управа 
складає велике признання редакційній колеґії цього видання, під головуванням д. Андрія 
Горбачевського.   Ми віримо що на святкуваннях, а головно на Бенкеті, всі Осередки будуть 
відповідно зарепрезентовані. Тому звертаємось до всіх Управ Осередків в якнайскорішому часі 
зголошувати своє представництво до адміністрації оселі. 
 
Надіючись на Ваш підтримку у відзначенні 50-ть ліття Оселі СУМ в Елленвіл, остаємось до Вас з дружнім 
сумівським привітом, 
 
 
 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ   -     ГОТОВ БОРОНИТИ! 
За Крайову Управу СУМ: 

 

 

              Богдан Гаргай 
                    Голова 

 
 

                      Ірина Лібер 
                        Секретар 

 
Копія: членам Крайової Управи СУМ 
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