
Моя подорож в Україну 
Пізнання батьківщини очима молодої сумівки 
 

Адріяна Краснянська 
 



Я, Адріяна Краснянська, є сімнадцять-літна Сумівка з Клівленду. 
 Я народилася у Львові, але моя поїздка з CYM-у в Україну було моє перше 

повернення до моєї батьківщини після мого усиновлення в 1993 році. 

 
Сумівський Обмін виховників і впорядників 2010 р. дозволив мені повернутися в 

Україну і жити так, як  сучасна українка 
 



Ця справжнє занурення в українському житті не вдалося під час нашого 
перебування в Києві, тому що ми жили в якості туристів. Це було тільки в 
нашій безпосередній роботі з юнацтвом в таборі, що ми змогли жити так, 

як українські громадяни. 
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Чиста 
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Через 2 тижні 
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Примхлива 
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Це зміна відбулася на відпочинковому таборі в селі Шестовиці (Чернігівська область). 
Табір тривав 2 тижні: 1-14 серпня 2010 року. 

 
 

Молодшо-юнацький табір «Калейдоскоп мрій» (50 членів) 
Старшо-юнацький табір «Авангард» (30 членів) 

Виховний склад і Команда (40 членів) 



Наші зобов'язакия як 
впорядники 
включаюли в себе: 
 
•пробудження дітей та 
проведнння руханки 
 
•проведнння прогульків на 
терені табору і в місті 
“Ніжень” 
 
•монітору душів 
 
•викладання гутірок 
 
•пільнування юнацтва під 
час купіллю, спорт, і через 
дня 
 
•Приготовлення вечірних 
програм 

Ми купалися в річці Десні 



Под. Іванка Бігун і Діяна Василик працювали з молодшим  юнацтвом. Іхний 
табір «Калейдоскоп мрій»  мав тему кар’єрів.  

 
Таборовики дізналися про різних професій. Наприклад, вони дізналися про роботу 

лікаря, археолога, пожежника, і продавцевого. 
 

Археологи 

Продавали масажів! 



Друг Андрій Дрозд і я працювали з старшим юнацтвом. Наший табір 
«Авангард » обговорив концепта героїзму і героїчних постатів України.  

 
Ми вивчили про героїв через розмов, гутірок з под. Вірою Гайдамахою, і дебатів і 

презентаціїв які діти самі приготовляли. 
 

Я і Друг Андрій Дрозд 

гутірки з под. Вірою 



•Молодше і старше юнацтво 
мають різні підтабори з 
різними темами 
 
•Старше юнацтво таборують 
аж до 18 літ. Кілька 
таборовиків були старші від 
мене! 
 
•Гутірки  СЮ були дуже 
складні і їхне занаття було 
завжди академічне (не мали 
майстрування, ні гри) 
 
• Діти не мали обозних, але 
були зорганізованні по роях 
(і куріннях і кущів) 
 
•Не були загальні виховники, 
а кожний рій мав свого 
індівідуального виховника і 
мали окремі гутірки  
 

Різниці між відпочинкових таборів в 
Україні і в США 



Кожну ніч, весь табір зібралися разом, щоб взяти участь у вечірній 
програмі. Ці програми були завжди повні веселощів і сміху. 

маскарада 

Виконання пісень 

Святочна вечеря 



 
Моя улюблена частина цієї поїздки в Україну і моя робота в таборі була 

дружба яка я  створила з членами CYM-у з усіх куточків України. 
 

Ця дружба яка я створила з своїми таборовиками є свідченням 
здатності будь-якого сумівця, з будь-якої частини світу, 

відчувати вдома на сумівській землі. 



Додаткові фотки і веселі спогади... 

Молодше юнацтво нас малює 



Додаткові фотки і веселі спогади... 

Граємо теренову гру з водою! 



Додаткові фотки і веселі спогади... 

Ми - Марсіяни! 



Додаткові фотки і веселі спогади... 

Ми всі один одного дуже 
любимио ...  



Скучаю за свою рідну землю... 
За таборового літа... 


