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СПРАВА: Гасло і річниці на 2012 рік 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Повідомляємо, що Світова Управа СУМ призначила слідуюче гасло на 2012 рік: 
 

“Ми йдемо в бій до перемог,  
Бо з нами правда, з нами Бог.” 

(Слова повстанської пісні «Збудись, Україно!») 
 
У 2012 році СУМ буде відзначувати слідуючі річниці: 
 

 70 річниця заснування Української Повстанської Армії 

 120 річниця з дня народження Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого 

 170 річниця з дня народження та 100 років з дня смерті українського композитора 
Миколи Лисенка 

 100-річчя з дня народження голови проводу ОУН-Б Ярослава Стецька 

 290 років з дня народження українського філософа Григорія Сковороди 

 825 річниця першої згадки про «Україну» на означення Київської та Галицької 
землі. 
   

Додаткові річниці:  
 
Історія України 

 

 325 річниця обрання Івана Мазепи гетьманом України 

 105 річниця з дня народження командира УПА Романа Шухевича 

 95 річниця створення Української Центральної Ради в Києві та проголошення І і 
ІІІ-го Універсалів  

 80 річниця з дня героїчної смерті членів УВО-ОУН Василя Біласа і Дмитра 
Данилишина. 

 70 річниця з дня героїчної смерті Івана Климова-Леґенди крайового провідника 
ОУН (1939-1941) 

 
Культура України 

 

 175 річниця з дня виходу першого західноукраїнського альманаху «Русалка 
Дністровая» 



 140 річниця з дня заснування першого наукового товариства «Історичне 
товариство Нестора-Літописця» 

 70 річниця з дня смерті української поетеси, літературного критика Олени Теліги 

 70 річниця з дня смерті української письменниці Ольги Кобилянської 

 20 річниця з дня смерті  Івана Світличного, мовознавця, поета, діяча українського 
руху опору 

 
 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 
 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу 
 
 
 
 

Богдан Прихідний    Роман Панас 
              голова       діловий секретар 



Circular No 25/11 
(Translation) 

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

29 December 2011 
 

ITEM: Slogan and anniversaries for 2012 
 
Dear Members 
 
The World CYM Committee has adopted the following slogan for 2012: 
 

“We’re entering the struggle to victory because truth and God are with us!” 
 
The World CYM Committee proposes that the following anniversary be commemorated in 
2012 and used as topics for presentation/discussion with yunatstvo: 
 

 70th anniversary of the founding of the Ukrainian Insurgent Army (UPA) 

 120th anniversary of the birth of Patriarch Josef Slipyj 

 170th anniversary of the birth and the 100th anniversary of the death of composer 
Mykola Lysenko 

 100th anniversary of the birth of OUN leader Yaroslaw Stetsko 

 290th anniversary of the birth of Ukrainian philosopher Hryhoriy Skovoroda 

 825th anniversary of the first mention of “Ukraine” as referring to the Kyivan and 
Halych lands 

 
Other anniversaries: 
 
Historical: 
 

 325th anniversary of the election of Ivan Mazepa hetman of Ukraine 

 105th anniversary of the birth of UPA commander Roman Shukhevych 

 95th anniversary of the founding of the Ukrainian Central Rada in Kyiv and the 
declaration of the 3rd Universal 

 80th anniversary of the deaths of UVO-OUN members Vasyl’ Bilas and Dmytro 
Danylyshyn 

 70th anniversary of the death of OUN leader Ivan Klymiv-Legenda 
 
Cultural: 
 

 175th anniversary of the publication of the “Rusalka Dnistrova” almanac 

 140th anniversary of the founding of the first scientific society, the Historical Society of 
Nestor the Chronicler 

 70th anniversary of the death Ukrainian poet and literary critic Olena Teliha 

 70th anniversary of the death of Ukrainian writer Olha Kobylyans’ka 

 20th anniversary of the death of Ivan Svitlychny, linguist, poet and opposition leader 
 

 
 
 


