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13 січня 2020 року 
До: Управ Осередків та Булав Відділів Юнацтва СУМ в Америці 
 

Справи: Вшанування Героїв Бою під Крутами по Відділах і Осередках та на Оселі СУМ в 
Елленвіл, Нью-Йорк 

 

Дорогі Подруги й Друзі, Гартуйсь! 
 

Заохочуємо всі Осередки та Відділи юнацтва на нашому терені зорганізувати 
Святочну подію, на якій вшановуватимете пам’ять героїв Бою під Крутами, які віддали своє 
життя за нашу батьківщину. В прикріпленні, знайдете Святочне Слово, яке ви можете 
використовувати під час Апелю або будь-якої події. Також, заохочуємо знімати фотографії і 
розповсюджувати їх по своїх соц-мережах, щоб проінформувати світ про хоробрих хлопців й 
дівчат, які загинули під час бою під Крутами. Потім, КУ виставить фотографії на сумівську 
веб-сторінку. 
 

Пам’ятаючи та вшановуючи наших героїв, які загинули щоб це покоління мало змогу 
жити в вільні Україні, виховники обов’язково мають пов’язати Ваше вшановування із 
сучасними переживаннями захисників на східні Україні. Крайова Виховна Рада пропонує 
рукотворне завдання для юнацтва у формі створення оберега для захисника. КВР запрошує 
всі Відділи до акції «Оберіг для Захисника». В найближчому часі ми вишлемо ідеї і 
примірники на оберіг або оберіг може бути створений на уяву виховників. Тільки одна 
вимога—оберіг має бути зручним щоб заховати його в кишеню бійця. Готові обереги 
вишлемо сумівцям-волонтерам в Україні, які їдуть в зону АТО, і вони роздарують обереги 
бійцям. Інформацію про посилку і пропоновані обереги ми опишемо в майбутньому 
обіжнику в короткому часі. 
 

Також повідоляємо що, в суботу, 1-го лютого 2020 року, відбудеться Вшанування 
Героїв Бою під Крутами на Оселі Крайової Управи СУМ в Елленвіл, Ню Йорк.   
   
Програма: 
 

10:00 Збірка / Сніданок 
10:30 Святочний Апель 
11:00 • Програма для суменят 

• Гутірка про Крути (молодше / старше юнацтва) 
• Підготовка до Теренової Гри для Старшого Юнацтва 

12:00 Обід 
1:00 • Теренова Гра (старше юнацтво) 

• Спортові змагання (молодше юнацтво) / зайняття 
• Заняття для суменят 

3:00 Ватра 
4:30 Виїзд додому 



Всі Осередки/Відділи, які беруть участь у відзначенні на Оселі зобов’язанні 
допомогти в організуванні та переведенні програми. Просимо кожний Осередок, що 
братиме участь, повідомити організаційний комітет про вашу участь у вшануванні до 24-го 
січня на імейл адресу: nadia.dlaboha@gmail.com.  
 

Для покриття коштів харчування та прибирання Оселі, просимо $10 від дорослих та 
$5 за суменята/юнацтво. "Дорослий" означає тих учасників, яким виповнилося 18 років.  
 

Програма залежить від того, чи добре погода. Якщо буде сніг, юнацтво буде 
санкуватися. В разі снігу і санкування, всі батьки та дружинники відповідальні за безпеку 
юнацтва. 
 

Підготовчий Комітет складається з наступних членів Крайової Управи: 
 

• Голова Крайової Виховної Ради—Христя Бігун 
• Організаційні Референти КУ—Надя Длябога-Адамо (Схід), Ірина Твардовська 

(Захід), Григорій Лісничий (Північ) 
 

Крайова Управа закликає всіх Дружинників до участі.  
 

Цього року, ми хотіли б запросити всіх, хто бажає, перебувати на оселі! Ви зможете 
ночувати на одну ніч або на дві ночі. Кошт за одну добу $100. Ліжки будуть готові для вас, 
але якщо хочете, приходьте з особистою білизною/периною/подушками/рушниками. 
Думаємо, що вам буде весело на оселі у зимі. Щоб забронювати готель, будь ласка, пишіть. 

 
Що взяти з собою на програму під час дня: 
• Зимовий одяг/змінний одяг 
• Хокейне знаряддя (Hockey equipment) 
• Крісла, коци 
• Санки (не “snowboards”) 
• Веселий і родинний настрій  

 
Закликаємо всі Осередки та Відділи до участі у відзначенні вшанування пам’яті героїв 

Крутів, які поклали своє життя за українське майбутнє. 
 

Остаємося з пошаною до Вас і сумівським привітом: 
 

Честь України—Готов Боронити! 
 

За Крайову Управу СУМ: 
                                                                         

  
Адріан Длябога 

Голова 
Оля Тимуш 
Секретар 
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