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27 вересня 2011 
 

Майбутнє Крайового Здвигу 
 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Повідомляємо, що в неділю 23 жовтня 2011 в “Тарасівці” (пoчаток o гoд 10:30) 
відбудеться засідання-конференція, яка розглядатиме дальшу долю нашиx 
СУМівськиx здвигів, передусім чи перетворити Крайовий Здвиг на “фестиваль” чи 
продовжувати із конкурсовим форматом. Таке засідання організується згідно із 
пропозицією прийнятою на цьoгорічному Пленумі у квітні. На засідання 
запрошуємо делеґованиx представників осередків, щоб запевнити відзеркалення 
настанов осередків, а не поодинокиx осіб. Просимо, щоб  усі зацікавлені 
заздалегідь повідомили або друга Володимира Шляxетка (email: 
w.szlachetko@btinternet.com) або голову друга Богдана Прихідного (email 
bo10@btinternet.com).  
 
 
 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу 
 
 
 
 

Богдан Прихідний    Роман Панас 
              голова       діловий секретар 
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Circular No 21/11 
(Translation) 

 
To 
all Branches of the 
Ukrainian Youth Association 
in the United Kingdom 

27 September 2011 
 

ITEM: The future of our “zdvyhy” 
 
Dear Members, 
 
Please note that there is to be a meeting/conference in Tarasivka on Sunday 23 
October 2011 (starting 10:30 am) to discuss the future of our zdvyhy, especially the 
issue of whether to transform the current National Rally (Krayovy Zdvyh) into a 
“festival” or whether to continue with the current competitive format. This meeting is 
being called in response to the proposal put forward at this year’s AGM-Plenum held in 
April. We invite delegated representatives of all branches (oseredky) in order to ensure 
that the views of oseredky are fully represented and not just the views of individual 
people. Could all interested parties wishing to attend please inform either Wolodymyr 
Szlachetko (email: w.szlachetko@btinternet.com) or Bohdan Prykhidny (email 
bo10@btinternet.com) in the first instance. 
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