
потрібно надіслати до КУ  
письмово оформлене, та 
підписане головою Управи 
звернення, яке містить 
життєписні дані кандидата, 
разом з підтвердженням 
виконання всіх передумов 
та вимог на даний Ступінь.   

Більше інформації про 
передумови та вимоги на 
кожний ступінь читайте в 
підручнику  «Система 
Ступенів Дружинників 
СУМ» (знайдете його на  
сторінці за адресою 
www.cym.org/elibrary). 

Крайова Управа створила 
Комісію Відзначень, до якої 
ввійшли: 

• Ґеня Кузьмович-Блага 
(голова) 

• Христя Верещак 
• Роман Козіцький 
• Мирон Солтис 
• Марійка Поліщук 
• Орест Козіцький 

Ком і с і я  В ід значень 
займається підготовчою 
п р а ц ею  дл я  в с і х 
відзначень, які надає 
Крайова Управа СУМ.  До 

цього числа входить 
надання ІІ  Ступеня 
Виховника, Суспільника, 
Культурника, Ратника, і 
Міжнародника, а також 
інші нагороди.  Нагадуємо 
Управам осередків, що ІІ 
Ступінь може надати 
тільки Крайова Управа на 
пропозиц ію  Управи 
осередку.   

Управи осередків можуть в 
будь-який час пропонувати 
Крайовій Управі кандидатів 
на ІІ Ступінь.  Для цього 

КРАЙОВА  КОМІС ІЯ  В ІДЗНАЧЕНЬ  

ВАНКУВЕР :  ЇДЕМО  НА  ОЛІМПІЙСЬК І  І ГРИ !  

VI I I  Світовий  Злет 
Д р у ж и н н и к і в  С УМ 
відбудеться під час 
Зимових Олімпійських Ігор 
у Ванкувері (Британська 
Колумбія, Канада), від 12-
го до 21-го лютого 2010 
року.  До програми 
входять: огляд визначних 
м і с ц ь ;  о л і м п і й с ь к і 
спортивні змагання; дружні 
дискус і ї ;  громадські 
зустрічі, розваги... 

Підготочий комітет при 
Світовій Управі СУМ  
працює вже з 2008 року 
для того, щоб запланувати 
нам пам’ятну і веселу 
програму. 

100-річчя  
з дня народження Степана Бандери 

130-річчя  
з дня народження головного 
Отамана Симона Петлюри 

300-річчя  
бою під Полтавою 

240-річчя  
з дня народження Івана 
Котляревського 

90-річчя  
проголошення Соборності 

70-річчя  
проголошення Закарпатської 
України 

20-річчя  
СНУМ-СУМ в Україні 

350-річчя  
Битви під Конотопом 

60-річчя  
СУМ в Америці 

Гартуйсь! 
У Ваших руках — перше число нового Бюлетеню Крайової Управи СУМ в Америці.  
Крайова Управа видаватиме його час від часу, щоб сумівці були ознайомлені з 
працею Управи і повідомлені про сумівські події, які відбуваються на нашому 
терені.  Просимо осередки і членів КУ надсилати повідомлення та матеріали до 
Бюлетеню, а ми їх радо надрукуємо!                                        — Андрій Бігун, голова КУ 

Ukrain ian American Youth Associat ion (KY) *  136 2nd Avenue *  New York,  N.Y.  10003 
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Відзначаємо  у  2009 р. 

Закликаємо дружинників 
американського терену до 
чисельної  участі  в 
Світовому Злеті!  Анкети та 

реєстраційні матеріали 
незабаром з’являться на 
сторінках СУМнету... 

«Хто 
борець - 
той 

здобуває 
світ» 



В днях від 15-го до 16-го 
листопада 2008 р. в 
Українському Культурному 
Центрі м.Детройту, відбувся 
XХV Крайовий З'їзд СУМ в 
Америці. В З'їзді взяло 
участь 82 умандатованих 
делеґати від Осередків СУМ 
в Америці.  

За взірцеву працю протягом 
остатніх трьох років 
надано  Переходовий 
Прапор Крайової Управи 
СУМ в Америці Осередкові 
СУМ ім. 30-го червня 1941-
го року в Йонкерсі! 

Читайте Резолюції та 

Постанови З’їзду за 
адресою http://cym.org/us/
k r a j o v y j _ z j i z d _ 2 0 0 8 /
k_zd_resolutions.asp 

Дебютантки: 
• Вікторія Мосуряк  
• Соломія Пилипів  
• Джесика Одомірок  
• Марта Віслоцька  
• Христина Бабин  
• Андрея Колінська  
• Наталя Кудрик  
• Христина Савчук  
• Александра Нагорняк  
• Катерина Петричка  
• Оксана Голіч  

Запрошуємо Вас на Баль Дебютанток СУМ в 
Америці, який відбудеться в суботу, 14-го 
лютого 2009 року у Sheraton Parsippany Ho-
tel.   Забавлятимуть Вас оркестри  «Ворони» 
та «Грім».  Вечірний стрій—обов’язковий! 

Дванадцять молодих сумівок, у супроводі 
запрошених ними друзів, виступлять на 
цьому традиційному вечірньому Балі.  
Вітаємо всіх дебютанток! 

Замовляйте квитки!  Інформації читайте на 
нашій сторінці на СУМнеті: www.cym.org/us 

X X V  КРАЙОВИЙ  З ’ Ї ЗД  СУМ  

БАЛЬ  ДЕБЮТАНТОК  
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Новообраний голова КУ 
друг Андрій Бігун 

Друг Андрій Бурчак, голова Осередку СУМ в Йонкерсі 
приймає Переходовий Прапор КУ СУМ 



23-го грудня 2008 року 
відбулася зустріч голови 
Крайової Управи з Консулом 
Богданом  Мовчаном , 
представником Миколи 
Кириченка, Генерального 
Консула України в Нью 
Йорку.  

Консул Мовчан передав 
Різдвяні й Новорічні вітання 
сумівцям в Америці, та 
висловив бажання про 
виконання спільних проектів 
та про співпрацю з Спілкою 
Української Молоді та 

іншими організаціями, які 
працюють з українською 
молоддю в Америці.   

Окремі теми, які виринули 
під час зустрічі, були: 
подорожі  сумівського 
юнацтва в Україну; нагоди 
для навчання (постійного 
або літніх курсів) в Україні 
для сумівців з Америки; 
придбання з України 
підручників чи інших 
друкованих матеріалів для 
шкіл українознавства в 
Америці; інші можливі 

пр ое к т и ,  з  я к ими 
Генеральне Консульство 
могло би допомогти. 

Крайова Управа звертається 
до осередків з проханням 
розглянути це питання і 
запропонувати сумівські 
проекти, з якими могло би 
допомогти  Генеральне 
Консульство України в США.   

З ідеями або пропозиціями 
можна звертатися до 
Крайової Управи за адресою 
ky-usa@cym.org. 

У  2 0 0 9 - о м у  р о ц і 
відзначаємо 60-ліття Спілки 
Української Молоді в 
Америці!   

Крайова Управа створила 
Комітет, щоб підготувати 
святкові відзначення по 
цілому терені.  Заохочуємо 
осередки  звертатися 
безпосередньо до голови 
Комітету, друга Богдана 
Гаргая (bharhaj@cym.org), з 
ідеями та пропозиціями 
щодо способів відзначення 
цієї величавої річниці СУМ.   

ПРЕДСТАВНИЦТВО  УКРА ЇНИ  В  США  

6 0 -Л ІТТЯ  СУМ . . .  

сумівська молодь.  Просимо 
всі осередки допомогти нам 
з цим проектом -- пришліть 
нам жетони з сумівських 
імпрез, які знайдете в себе! 

Просимо надсилати жетони 
до КУ СУМ не пізніше, як до 
15-го квітня 2009р. за 
адресою: UAYA (KY), 136 
Second Avenue, New York, NY 
10003. 

ШУКАЄМО  ЖЕТОНИ  
Від найперших днів СУМ в 
Америці в 1949-му році і 
дотепер відбувалися по 
цілому терені різні сумівські 
імпрези, з нагоди яких 
видавалися окремі святкові 
жетони або відзначки.   

З нагоди 60-ліття СУМ в 
Америці хочемо скласти 
пам'ятну дошку, на якій 
виставимо жетони з 
сумівських імпрез або інших  
імпрез, в яких брала участь 

“...пришліть 
нам жетони 
з сумівських 
імпрез, які 
знайдете в 
себе...” 
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Президія Крайової Управи 
прийняла Правильник Оселі 
СУМ в Елленвілі, і створила 
Управу  Осел і ,  яка 
складається з 8 осіб, на чолі 
з головою, другом Романом 
Колінським.  Повний текст 
Правильника та склад 
Управи буде поданий після 
чергово го  зас ідання 
Крайової Управи, яка має 
з а тверди ти  р ішення 
Президії. 

На г ад у ємо  Упр а в ам 
осередків, що розчислення 
з Коляди на Фонд Юнацтва 
СУМ треба полагодити не 
пізніше, як до 5-го лютого 
2009 року, повернувши при 
тому всі збіркові листи.  В 
наступному числі Бюлетеню 
подамо списки пожертв на 
Коляду по осередках.  
Просимо звертатися до 
фінансового референта КУ, 
друга Мирона Солтиса. 

В  ЕЛЛЕНВ ІЛ І . . .  

КОЛЯДА . . .  
Христос 
Раждається! 
З Новим 
Роком і 
Різдвом 
Христовим 
вітаємо Вас! 



Старше Юнацтво:   

•  Сумознавство.  

•  60-річчя СУМ в Америці 

•  100-річчя з дня 
народження Степана 
Бандери 

•  Моя Україна: Київ 

•  Моя Україна:  
Буковина (Чернівці) 

 

Матеріали виставляються на 
Сторінці Виховника в 
порядку їх підготування. 

 

Теми на Конкурс Знання 
Злету Юнацтва для різних 
вікових груп обмежуються 
наступними:  

Суменята:  

•  Сумознавство 

•  Моя Україна: Київ 

•  Моя Україна:  
Буковина (Чернівці) 

 

Молодше Юнацтво:  

•  Сумознавство.  

•  60-річчя СУМ в Америці 

•  100-річчя з дня 
народження Степана 
Бандери 

•  Моя Україна: Київ 

•  Моя Україна: Буковина 
(Чернівці) 

 

СТОР ІНКА  ВИХОВНОЇ  РАДИ  

Виховна Рада СУМ в Америці готує 
програму виховного семінару для 
виховників, впорядників та старшого 
юнацтва. Планується провести два 
семінари - на Заході та на Сході Америки - 
восени 2009р. Більше інформації буде 
подано в наступних повідомленнях. 
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• Марія Поліщук (Джерзі Ситі)  
(голова) 

• Христя Бігун (Ґошен) 
• Оксана Боднар (Нью Йорк) 
• Оксана Васічко (Йонкерс) 
• Олена Галькович (Джерзі Ситі) 
• Нуся Керда (Балтимор) 
• Марійка Козіцька (Йонкерс) 
• Віктор Курилик (Нью Йорк) 
• Катя Куцина (Виппані) 
• Оля Міґелич (Клівленд) 
• Ігор Мірчук (Філядельфія) 
• Анна Покора (Гартфорд) 
• Леся Цебрій-Раґо (Виппані) 
 
До складу Виховної Ради входять 
також всі Головні Виховники 
осередків СУМ в Америці. 

На засіданні 1-го грудня 2008 року 
Крайова Управа покликала Крайову 
Виховну Раду у складі: 

Крайова Виховна Рада відбула своє 
перше засідання дня, 3-го січня 2009 
році, в приміщенні КУ в Нью-Йорку.  

ВИХОВНІ  ТЕМИ  

Повідомляємо, що 
згідно з рішенням 
Світової Управи СУМ у 
2009 році виховники 
повинні приділити 
увагу детальнішому 
вивченню цьогорічних 
річниць  під гаслом 
«Хто борець — той 
здобуває світ» (Олесь 
Бабій). 

ЗЛЕТ  ЮНАЦТВА— 2 0 0 9  

КОНКУРС  ЗНАННЯ  

На Конкурс Роїв, Суменята 
повинні приготувати проект 
на одну із тем:  

•  Моя Україна: Київ 

•  Моя Україна:  
Буковина (Чернівці) 

 

Молодше та старше 

КОНКУРС  РОЇВ  

МУЛЬТИМЕДІЯ  
До Конкурсу Мультимедії 
виготовляється проекти на 
наступні теми: 

• Мій Осередок: минуле, 
теперішнє і майбутнє. 

• Реклама СУМу в 
Америці. 

 

Умови: 

• Кожен Осередок 
повинен взяти участь у 

юнацтво візьме участь у 
тереновій грі. 

У конкурс роїв включено 
вивчення пісні на одну з 
тем:  

•  Моя Україна: Київ 

•  Моя Україна:  
Буковина (Чернівці) 

конкурсі 
(нагороджуються точки); 

• мінімальне число 
проектів – один 
(тривалістю не довше, як 
5 хвилин) 

• максимальне число 
проектів – три (загальна 
тривалість не довше, як 
10 хвилин) 

Запам'ятайте дати! Від 1-го до 3-го 
травня 2009 року в м. Ст. Кетеринс 
(Канада) відбудеться Світова 
Конференція Виховників СУМ.  
Передба ч а є т ь с я  у ч а с т ь  у  
конференції  сумівців з Канади, 
Америки, Австралії, України та інших 
країн Європи.   

Всі Осередки СУМ в Америці повинні 
подбати про участь виховників та 
впорядників у цій важливій 
конференції.  

СВ ІТОВА  КОНФЕРЕНЦІЯ  

ВИХОВНІ  СЕМІНАРИ :  2 0 0 9  



організаційні структури 
(наприклад, Виховна Рада, 
Таборова Комісія, різні 
комітети, і т.п.).  В разі 
потреби таких послуг, 
просимо звертатися до 
голови КУ друга Андрія 
Бігуна. 

Ціна послуг становить 
приблизно 4.9 цента за 
хвилину  за  кожного 
користувача в розмові. 

Крайова Управа має свій 
рахунок в системі AccuCon-
ference, який дає змогу 
проводити телеконференції.   

Засідання Крайової Управи 
протягом останніх років 
частково відбуваються  у 
формі телеконференцій, в 
яких можуть брати участь 
навіть ті члени Управи, які 
заходяться на значній 
географічній віддалі.  

Цією системою можуть 
користуватися  крайові 

ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦІ Ї  
п р и л о г и  б у д у т ь 
представлені др. Миронові 
не пізніше, як за 60 днів 
після дати здійснення 
видатку. 

ФІНАНСОВ І  СПРАВИ  
Від 1-го січня 2009 року друг 
Мирон Приймак перебрав 
обов 'язки  бухгалтера 
Крайової Управи.   

Просимо всіх членів КУ 
безпосередньо звертатися 
до друга Мирона у справах 
фінансових розрахунків.   

Нагадуємо,  що  каса 
К р а й о в о ї  У п р а в и 
розраховуватиметься з 
членами КУ за видатки 
тільки у випадку, коли 
поквитування чи інші 
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Т ІЛЬКИ  ДЛЯ  ЧЛЕН ІВ  КРАЙОВОЇ  УПРАВИ . . .  

Airport (SWF) у Newburgh, 
N.Y., що є найближчим 
летовищем до Елленвілу, 
якщо ціна лету є доступною. 
Також відносно недалеко 
знаходяться Liberty Interna-
tional Airport (EWR) в New-
ark, N.J. або John F. Kennedy 
International Airport (JFK) в 
місті Нью-Йорк.   

У випадку невідповідної 
погоди в ці дні, КУ 
забезпечила альтернативні 

приміщення, які є більш 
доступними до летовища -- 
про це повідомимо у 
випадку потреби.  Члени 
Крайової Управи котрі 
мешкають на значній 
відстані  від Елленвілу, 
повинні  якнайскорше 
бронювати білети на лети.  
Просимо  заздалег ідь 
повідомити і домовитися з 
Фінансовим референтом КУ 
др. Мироном Солтисом про 
ціни лету.   

ЧЕРГОВЕ  ЗАС ІДАННЯ  КУ  
Чергове засідання Крайової 
Управи відбудеться на Оселі 
СУМ в Елленвілі  28-го 
лютого та 1-го березня 2009 
року.  Всі члени КУ СУМ 
зобов'язані взяти участь у 
цьому засіданні, головною 
тематикою якого буде 
стратегічне планування 
праці на трирічну каденцію.  
Члени Управи, котрі 
приїдуть здалека на 
з а с і д а н н я ,  п о в и н н і 
орієнтуватися на Stewart 

Члени КУ повинні також 
бути в постійному контакті з 
осередками нашого терену.   

Найпростіший спосіб -  
ел. поштовий список  
u s - o s e r e d k y @ c y m . o r g .  
Електронні листи, надіслані 
з а  ц і єю  адр е с ою , 
автоматично з’являються в 
п о ш т о в і й  с к р и н ь ц і 
провідних членів всіх 
осередків СУМ в Америці. 

КОМУНІКАЦ ІЯ  
Нагадуємо, що листування 
між членами Крайової 
Управи  в ідбуває ться 
переважно через поштовий 
список usky@cym.org.  Всі 
члени КУ мають доступ до 
цього списку.  Електронні 
листи, вислані за цією 
адресою, автоматично 
з’являються в поштовій 
скриньці всіх членів КУ.  
Користуйтеся цим засобом 
для внутрішньої комунікації! 

ПРО  НАС  ПИШУТЬ . . .  
Статті про XXV Крайовий З'їзд СУМ в Америці виставлені на 
веб-сайті СУМ в Америці, та в часописах «Америка», 
«Свобода», «Національна Трибуна», «Ukrainian Weekly».  
Різдвяні та новорічні вітання від КУ СУМ надруковані в 
українських часописах в кінці грудня та спочатку січня 2009 
року. Вітання розміщені в газетах «Міст», «Америка», 
«Свобода», «Національна Трибуна», «Ukrainian Weekly». 

Про СУМ пишуть: 

• http://www.chasipodii.net/article/3874/ (Час і Події,  
11.20.2008) Мирон Васюнець: “Ми – одна велика родина”) 

• http://ukrweekly.com/archive/2008/52.pdf (Ukrainian 
Weekly,  12.28.2008, ст. 17, “Ukrainian American Youth Asso-
ciation holds 25th National Convention”) 
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інтернатів, багатодітних 
сімей в Україні.   

Заохочуймо сумівців і не-
сумівців передплачувати цей 
ю н а ц ь к и й  ж у р н а л , 
ознайомлюймо ширше коло 
дітей  із сумівськими 
чеснотами та допоможімо 
батькам і виховникам 
виховувати патріотів великої 
держави! 

Раніше ми повідомляли, що 
ціна передплати сумівського 
юн а ц ь к о г о  ж у р н а л у 
«Крилаті» від січня 2009 року 
становить $30 щорічно.   

Просимо кожну Управу про 
нову ціну передплати 
повідомити всіх членів свого 
осередку.  Нагадуємо також, 
що продовжується акція 
«Зроби для дитини світ 
цікавим», в рамках якої 
збираються пожертви на 
передплату «Крилатих» для 
сиротинців ,  будинків -

КРИЛАТ І  Читайте 
СУМнет: 

www.cym.org 

14-16 листопада 2008 відбувся ХХ-ий 
Крайовий З’їзд СУМ в Астралії за 
участю делеґатів з майже усіх 
осередків терену Австралії. Сумівці в 
Америці щиро вітають новообраного 
Голову Крайової Управи друга Петра 
Думу! 

СУМ  ПО  СВ ІТ І  

Вам дошкуляють морози, втомила зимова сірість і Ви 
засумували за сумівською атмосферою?  Крайова Управа 
СУМ в Україні придумала вихід з цієї ситуації - випустила 
спеціальні шалики із сумівською символікою! 

Двосторонні теплі шалики, довжиною понад півтора метри, 
які виконані в національних барвах і містять сумівські 
емблеми, гасло "Гартуйсь!" та перелік усіх країн, у яких діє 
Спілка Української Молоді - ось наша пропозиція на зиму 
2009 року! 

… відбудеться 27-29 березня 2009 року у Вашінґтоні.  Цього 
року осередки в Америці подали кандидатури 30 юнаків і 
юначок, учнів 11 та 12 класу.  З-поміж числа заяв, виповнених 
кандидатами, Комісія Семінару, яка працює ще від літа 2008 
року, до середини січня вишле запрошення тим кандидатам, 
котрих обрано для участі у Семінарі на підставі написаних 
рефератів, рекомендацій Управи Осередку, виховників чи 
таборових команд.  Передбачено, що загальне число 
учасників Семінару буде від 10 до 12 осіб. 

ПРОВ ІДНИЦЬКИЙ  СЕМІНАР  

Просимо осередки і членів КУ надсилати повідомлення та матеріали 
до Бюлетеню, а ми їх радо надрукуємо!  

Пишіть нам за адресою  
us-krylati@cym.org 
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