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Скоб і привіт,

Виглядає, що ще один рік минyв – аж тяжко 
повірити що вже є 2009-ий і Крайові Табори 
будуть за парy місяців.   

Ми, Старші Пластуни, мали дуже зайнятий, але 
корисний рік: були виховниками на сходинах 
та на курінних таборах;  відзначили  75-ліття 
Голодомору; брали участь в планyванню  
Маланки і Коляди, а також мали трохи часу на дурниці.

Цього року також мали нагоду святкувати багато Пластових 
ювілеїв – найважіше,  60-ліття Пластy в Канаді!  Можна 
побачити в знимках з Вінніпегy, Едмонтонy та з Торонта як 
кожна Станиця святкувала цей ювілей.  В кожном місті Старші 
Пластуни брали активну ролю в планyванню та виконнанню 
цього великого проєктy – Слава! 

Знаю, з Фейс-Буком і інакшими мережами легко бачити, що 
ми всі робимо в житті – але думаю через Зеленy Хустку маємо 
нагоду це все разом зібрати. Тут можемо справді побачити як 
багато ми, як Старші Пластуни, додаєм та віддаєм Пластові і 
Канадській громаді.  

Кожного року, перед крайовими нарадами, я маю нагодy 
скласти Зелену Хустку --   це для мене велика приємність, бо 
маю нагоду побачити яка сильна наша Старша Пластунська 
родина.

Ст. Пл. Руслан Трач  - “V”                  Редактор Зеленої Хустки



ПРИВІТПРИВІТ  

*the sincerest apologies to the National Geographic Society
Слово від редактора.... 

**Велика подяка до пані Орисі Трач... як ви всі знаєете моя граматика є справді 
паскудна... за її поміч і знання Української мови -  тричі Слава!  

 РТ - ред.

лютий, 2009 р.

CКОБ!

Дорогі Cтарші Пластунки і Cтарші Пластуни !

Дякуємо всім тим,  котрі віддали свій час цього року працюючи 
як виховники, добровольці, та учасники старшо-пластунських 
акцій.  Aле наша пластова праця ніколи не кінчається.  Хочу 
заохотити вас щоб ви продовжували працювати як виховники, 

брали на себе відповідальности за працю в станицях, та 
активно включалися в громадські дії.  До цього нас добре 

вишколює наше пластове виховання.

Цього літа КПC плянує для юнацтва крайові табори в Cкелястих 
Горах.  Треба буде щоб ви плянували полетіти в гори в місяці 
серпні, та голосилися на виховників та на пости в булаві.

Бажаю всім вам надзвичайного пластового року і найкращих 
успіхів протягом наступних місяців.

До скорої зустрічі в Торонті на наших нарадах в березні – 

Скоб!

ст.пл. Лесик Колос ‘ЛЧ’
Булавний УCП
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Ст. Пл. Наталя СервилоСт. Пл. Наталя Сервило
Осередкова Станиця КаїрОсередкова Станиця Каїр

Знимки:Знимки: Ст. Пл. Наталя Сервило Ст. Пл. Наталя Сервило
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Старалася себе підготовити до такого 
великого крокy, але як приготовлятися 
на такy змінy життя?  Я вже бyла в Єгипті 
раніше, коротко, зимою, бачила піраміди, 
бyла на пляжі, та ходила по базарах.  Але 
це ніяка підготовка до проживання в цій 
давній країні.  Напрyжена, і без арабської 
мови, минyлої осени прибyла в Каїр бyти 
yчителькою дрyгої кляси в Heritage In-
ternational School (Manitoba Curriculum 
School).

По сьогодні, мої пригоди цікаві, трyдні, 
і чyдові – всі в той самий час, в різних 
пропорціях.  Щоденно проїзджаю попри 
піраміди і це зовсім не нyдно.  Навпаки, 

Коли отримала свій диплом в педагогіці, то 
здавалобися, що логічні настyпні кроки в 
мойомy житті бyли би добра yчительська 
посада y Вінніпезі, кyпівля авта та хати.  Так 
би почала новий етап свого життя.  Але мені 
це не імпонyвало.  Може томy, що вже жила 
в Україні і мала нагодy побачити інші місця, 
інші можливості.  Побачила, що люди такі 
як я живyть і працюють в інших країнах.  Це 
мені подобалося і захотіла хоч попробyвати 
такий крок.  

Появилася нагода почати перший рік 
мого yчителювання в Єгипті.  Я довго 
застановлялася, але в кінці рішила, що 
може така нагода з’вляється раз в житті.  

прод. ст. 5
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55

з yсмішкою їдy до праці і з праці.  Вчy 18-ох 
yчнів так само як би yчила вдома:  математикy, 
мови, природничі наyки, соціальні стyдії, та 
про Канадy.  Нераз треба більше потрyдитися, 
задyматися над проблемами і полагоджyвати та 
розв’язyвати складні ситyації.  Це мені допомагає 
розпізнати себе і країнy в якій живy.  Ці пригоди 
мене підносять на дyсі, і все хочy більше сама 
навчитися і скористати.   Вже зyстріла багато 
добрих і цікавих людей, побачила різні дива, 
і відвідала прекрасні місця яких би інакше не 
бачила.  

Напевно дyмаєте, а ще що вона собі 
запланyвала?  Це загадка на якy я ще собі не 
відповіла.  Бyдy знати тоді коли бyдy знати.

1) Ст. Пл. Наталя Сервило виглядає трохи 
настрашена верблюдом; 2) А тепер вже привикла 
- їздить на верблюді ...; 3) Наталя при пірамиді; 4) 

“Ходимо як Єгиптіяни”; 5) Наталі кляса.

від. ст. 4

55

44

55

33

22
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Судячи з головних світових газет, як наприклад The Financial Times і The Wall Street Journal, 
імідж України за останні часи серйозно постраждав. І можливо країна сама собі заслужила таку 
долю –політична криза триває вже з 2005 - го року, еліта давно відштовхнула цілі і цінності 
Помаранчевої Революції на другого скрипаля, і події останніх місяців поглибили проблемну 
могилу України. Січнева газова суперечка між Україною і Росією і глибокі економічні проблеми 
надали великий удар по іміджу країни. 

ЄвроСоюз, НАТО, ОБСЄ, Російська Федерація і купа інших структур котрі давно зацікавлені 
Україною добре замітили. І не одна з них готова надати кредитну допомогу щоб покрити 
бюджетну діру чи підтримати банківську систему. Справа в тому – що Україна готова віддати за 
підтримку від дефолту?

Іде мова вже про економічну незалежність – Російський банк купив один з найбільших 
українських банків. А головою наглядової ради того ж Російського банку це Прем’єр Путін. 
Після газової суперечки, ходять чутки що продалася частина газової транспортної системи 
України – це вже стосується енергетичної безпеки країни котра транспортує природний газ до 
ЄвроСоюзу. Є і другі приклади.

Настав час українській молоді наново зацікавитись країною наших батьків, бабів і дідів. Остання 
хвиля зацікавленності пройшла чотири роки тому підчас евфорії Революції, і цього року 
пройдуть подібні протести, хоч вже не оптимістичні і можливо менш спокійні. А як відображуть 
надходящі дії західні газети? Дивлячись на ненадійність України останніх років, можна 
підозрівати що не позитивно. Це буде не один місяць проблем, не два, а повний рік аж до 
президентських виборів 2010 року. І ми всі знаємо що Російська пропаганда, як і підчас газової 
суперечки, буде сильно впливати на імідж України.

Наступний рік буде не легкий для України, і прийшов час підтримувати позитивний імідж 
сильної, надійної України.

СКОБ!

Загубив хустку?Загубив хустку?
Вживай шлюфку! Вживай шлюфку! 

www.ilovewoggles.com
1-800-woggles

Погляд на ПолітикуПогляд на Політику
ст. пл. Данило Спольський
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Привіт з Лондону!  Коли я 
перше тут перенеслася, мені 
відчувалось що буде тяжко 
жити ‘по пластовому’ в такому 
великому місті.  Це місто 
величезне, занятте, жваве, і 
тяжко до нього привикнути.  
Але, навіть тут можна жити за 
точками пластового закону:

Пластун завжди доброї гадки: 
Коли ти на переповненій 
підземці і ледве можеш дихати, 
або коли вийдеш з хати 
побачити що це п’ятий день 
під порядком що іде дощ, або 
коли авто тебе майже вдарить 
коли перейдеш дорогу, іди далі 
25 метрів до найблищого ‘pub’, 
замов собі пиво, та запам’атай 
що пластун завжди доброї 
гадки.

Пластун ощадний: В Лондоні 
дорого жити, навіть лондонцям!  
Але легко можна ощадити гроші 
на базарах та ринках.  Від свіжої 
ярини до модного одягу, можна 
ці речей знайти (за добру ціну) 
на вулицях в Лондоні.  Тільки 
треба знати де дивитися.  Також, 
до всіх музеїв в Лондоні можна 
зайти без оплати, то не треба 
нудитися коли нема грошей.

Пластун пильний (1): Так як 
всюди в Европі, люди які 
керують автом справді не 
дбають чи в них зелене чи 

Пластун братерський:  Хоча тут 
нема пластової станиці, є повно 
українців.  Лондон є унікальний 
в тім що тут знаходяться українці 
з цілого світу (з Бразиілії, 
Австралії, Німечини, Швайцарії, 
Канади, Америки, України, і.т.д).  
В українському клюбі завжди 
можна побачити своїх знайомих 
та зустріти нових людей.

Лондон це прекрасне місто, і 
мені дуже приємно тут жити.  
Раджу вам усім хоч раз це місто 
відвідати.           
                     СКОБ!

червоне світло.  Треба обережно 
переходити дорогу.  Але, що 
навіть гірше, англійці їздять на 
лівій стороні дороги, то навіть 
мають написано на дорозі що 
треба на право перше дивитися, 
а тоді на ліво.

Пластун пильний (2): В Лондоні 
завжди щось діється.  Але, тому 
що і концерти, і п’єси, і спорт, 
і фільми, і партії, і виставки 
всі діються на раз, треба дуже 
сильно пильнувати за тим, 
що вас цікавить.  Концерти 
випродаються за кілька хвилин 
вісім місяців перед концертом, 
виставки часом 
тривають тільки кілька 
тижнів (щоб могла інша 
виставка початися) 
та купити білетів на 
матч футболу просто 
неможливо.
 
Пластун любить красу 
і дбає про неї: Чи вам 
краще подобається 
плисти в канойці, піти 
на прохід чи грати 
в футбол, в парках у 
Лондоні, все можливо.  
Це місто є одне з 
найбільш ‘зелених’ міст 
в світі, і легко загубитися 
в парку і забути що 
ти в місті де понад 7 
мільйонів людей.  

ст. пл. гет. вірл. Олеся Маркевич

Практичне Пластування в 
Лондоні

Олеся при  парламенті в ЛондоніОлеся при  парламенті в Лондоні
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Зимовий Мандрівний Табір є найбільш унікальним Зимовий Мандрівний Табір є найбільш унікальним 
табором в пластової програми.  Коли всі нормальні табором в пластової програми.  Коли всі нормальні 
люди в зимі втікають в середину в теплі хати або в люди в зимі втікають в середину в теплі хати або в 
ще теплішу Флориду, - то ми вибираємося надвір, в ще теплішу Флориду, - то ми вибираємося надвір, в 
природу, на сніг, на лід, на холод, і на мороз!  природу, на сніг, на лід, на холод, і на мороз!  

Це зимовий табір на якому нас не будуть підтягати Це зимовий табір на якому нас не будуть підтягати 
на гору підойми - моторизовані крісла.  Наш власний на гору підойми - моторизовані крісла.  Наш власний 
труд, власні м’язи, власні ноги будуть піднімати нас труд, власні м’язи, власні ноги будуть піднімати нас 
на засніжені вершки високих гір. на засніжені вершки високих гір. 

Це табір на якому піт буде текти спиною в той сам Це табір на якому піт буде текти спиною в той сам 
час як мороз буде щипати щоки. час як мороз буде щипати щоки. 

Це табір на якому лід буде не в склянках Кока-Колі, а Це табір на якому лід буде не в склянках Кока-Колі, а 
під ногами на скалі. під ногами на скалі. 
  
Це табір на якому ви навчитеся значіння вислову Це табір на якому ви навчитеся значіння вислову 
”screaming barfi es”. ”screaming barfi es”. 

Це табір на якому ми переносим холод і мороз з Це табір на якому ми переносим холод і мороз з 
усмішкою на устах, бо нас кличуть цікаві пригоди усмішкою на устах, бо нас кличуть цікаві пригоди 
в природі, і нас гріють теплі серця і жваве в природі, і нас гріють теплі серця і жваве 
товариство.товариство.

Цього року табір відбувся в Lake Placid, NY, в горах Цього року табір відбувся в Lake Placid, NY, в горах 
Adirondacks.  Було нас всіх разом 18, булави і Adirondacks.  Було нас всіх разом 18, булави і 
учасники.учасники.

ЗМТ відбувається кожного року від 26 – 31-го ЗМТ відбувається кожного року від 26 – 31-го 

ЗМТ - ХІІЗМТ - ХІІ

З Ліва  -  “Через річку... через гай....”; 
З права  -  ЗМТ  12

грудня.  Заохочуємо старше юнацтво та старших грудня.  Заохочуємо старше юнацтво та старших 
пластунів до участі.  пластунів до участі.  Є чутки щоЄ чутки що наступного року  наступного року 
табір відбудеться десь в провінції Квебек, в Канаді.  табір відбудеться десь в провінції Квебек, в Канаді.  

CКОБ !CКОБ !

ст.пл. Лесик Колос ‘ЛЧ’ст.пл. Лесик Колос ‘ЛЧ’
комендант ЗМТ-12комендант ЗМТ-12
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8-го січня 2009 р., в соборі святого Івана 
Хрестителя в Оттаві, старші пластуни Люда Мончак, 
Лукаш Мончак, Лариса Карис, Гриць Чолкан, та 
пл. Роз. Тамара Карис, виступали на Різдвяному 

концерті.  Вибрали співати два цікаві, меньш знані 
колядки.  Перше співали коляду <Пане Господарю>.  
Чомусь група рішила, так як часто рішає, дати 
соло частини Грицеві.  Друга коляда, лемківська 
пісня <Народився Бог>, котру написав Богдан- Ігор 
Антонич, також мали соло частин, і знов група 
рішила дати цю частина Грицеві, навіть якщо ця 
частина йому була трохи зависока.  Але кінець 
в кінці, концерт вийшов дуже успішним для всіх 
котрі виступали того вечоря, і спеціяльно добре 
вийшов для старших пластунів котрі тільки мали 
одну пробу.  Багато людей хвалили виступ старших 
пластунів, котрі виступали перші на програмі.  
Тільки пл. Сен. Борис Сірський був розчарований 
що пластуни співали лемківську пісню і йому цього 
не сказали раніше, бо був готовий для нас “дути на 
трембіті.”

Від старших пластунів в Оттаві всього найкращого; 
бажаємо всім успіхи в новому році.  Христос 
Родився!

Різдвяний Концерт в Оттаві

Ст. Пластуни Гриць Чолкан, Лукаш Мончак, Лариса Карис, Люда 
Мончак і Пл. Роз. Тамара Карис в святого Івана Хрестителя.

Ст. Пл. Гриць Чолкан, Осередковий - Гайдамака



Ми в Пласті часто потребуємо гроші – чи 
то на денні станичні потреби, на посилку 
виховників на табори, на перерібку 
домівки, на старшо-пластунські заняття... 
Але як приходить час знайти тій гроші, ми 
не все знаєм де їх шукати або як їх просити. 
Пан Юрій Водославський, віце-директор 
Української Кредитової Спілки, подав 
поради підчас Конґресу СУСК як успішно 
подаватись на спонзорство. Як будете 
плянувати наступні ваші заходи, пам’ятайте 
слідуючі точки:

• Успішне подання складається із листа 
і формальної презентації перед членами 
управи
• Організації хочуть знати де їхні гроші 
йдуть і як вони (не лише ми!) скористають з 
їхнього спонзорства
• В листі, не довшим одної сторінки, 
обов’язково подати:
 o Опис організації
 o Ціль заходу (на що ви збираєте 
гроші)
 o Бюджет (включаючи видатки і 
прихід)
 o Рівні спонзорства (золотий, 
срібний     і.т.п.) та що 
кожний рівень їм дає                  
(оголошення на пів сторінки,     
вивішений напис і.т.п.)

Від 21-22 лютого відбувся конґрес Союзу українських студентів Канади (СУСК), другий 
такий річний конґрес від відновлення організації. На конґресі були присутні старші 
пластуни із всіляких станиць – Торонто, Оттава, Монтреал, Сейнт Катеринз, Калґарі, 
Едмонтон... із цілої Канади. Ми, осередкові станиці Торонто, взяли участь як представники 
Пласту. Ми не мали голосу, але мали нагоду скористати із презентацій та дискусій. Були 
презентації про торгівлю людьми (human traffi  cking), Акцію Віслу на Закерзонні, та Ліґу 
українців Канади, але найбільш корисні для старших пластунів були презентації на темах 
кооперації між третою і четвертою хвилями іміґрації, та спонзорство.

СКОБ!
ст. пл. Коля Калимін (Гайдамака) і ст. пл. Мотя Спольська
осередкові – станиця Торонто

 o Харитативне число організації 
(char   ity number)
• Довідайтеся коли управа ходиться, 
і зробіть подання в правильний час – 
найчастіше перед кінцем фінансового року
• Під час заходу, пам’ятайте що ви 
обіцяли спонзорам, і дотримайте свашого 
слова! (чи то згадати ім’я, мати когось хто з 
ними ходить впродовж дня...)
• Після заходу, напишіть листа 
подяки спонзорам: “З вашою фінансовою 
підтримкою, ми успішно перевели наш захід 
і назбирали $1000...”
o Не забудьте видрукувати або зробити 
посвідку подяки!

Тому що українська громада є обмежена, 
організації одержують велику кількість 
подань. Українська Кредитова Спілка 
дістає 40-50 подань кожного місяця, і лише 
віддає 10 хвилин щоб їх обговорити на 
сходинах. Тобто перед тим що ви подасте 
всі обов’язкові деталі, не забудьте що треба 
зацікавити організацію – і тут є нагода на 
Пластову творчість!

Бажаю фінансового успіху!

СКОБ!

Спонзорство

51-ий річний конґрес СУСКу

ст. пл. Мотя Спольська
осередкова – станиця Торонто
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Ми зараз живемо в дуже цікавому періоді в 
історії світу та Канади. Люди чимраз більше 
переносяться з одної країни до другої через всілякі 
причини, чи то економічні, політичні, чи з безпеки. 
В Канаду переселюються мільйони, творячи 
багатокультурну мішанину людей, ситуація яка має 
і позитиви і неґативи. Поміж ними знаходиться і 
немало українців. Тобто в нас є великий потенціал 
на співпрацю – щоби поширити і зміцнити 
українську громаду в Канаді, а тим самим ще 
краще підтримати Україну. Проблема лише в 
тім що співпраці між поселеними українцями і 
новоприбулими часами... бракує.

Підчас річного Конґресу Союзу українських 
студентів Канади (СУСК) котрий відбувся 20-
21 лютого цього року, була презентація яка 
розглядала причини на брак кооперації між так 
званими третою і четвертою хвилями. Трета хвиля, 
це іміґранти з України із років після Другої світової 
війни та з Польщі з вісімдесятих років, а четверта 
хвиля це іміґранти котрі приїхали після розпаду 
Сов’єтського союзу.

Вам, старшим пластунам, ставлю питання: 
Чому потрібна співпраця з четвертою хвилею? 

Перш за все, членство в Пласті не 
зростає, і якщо вірити професорові 
Ісаєві, це частинно тому що після 
третого покоління етнічної групи 
в новім оточенню, люди гублять 
потребу на зв’язок із іншими членами 
групи. Іншими словами, якщо ваші 
баби і діди приїхали з України, ви 
вже друге покоління народжене в 
Канаді. Є добра можливість що ви, 
а принайменше ваші ровесники, 
не будуть вимагати стільки участи 
в українській громаді від дітей як 
ваші батьки від вас вимагали. Тобто 
як хочемо далі зміцнити нашу 
організацію, треба набирати нових 
членів.

Але знайти охочих на співпрацю з обох 
сторін, це не найлегша справа. Можна 
сказати що між третою та четвертою 
хвилями є дві великі різниці. Перша, 
це що трета хвиля виїхала з України 
із політичних причин, де найновіші 
іміґранти найчастіше виїжджають 

з економічних причин. А друга причина, це 
різноманітність четвертої хвилі.

Де трета хвиля складалась із дуже подібних 
людей – на загал націоналісти/патаріоти котрі 
виїхали із західної України із політичних причин, 
четверта хвиля іміґрації складається із дуже 
різноманітної групи. Поміж ними етнічні українці, 
росіяни, білоруси. Вони говорять по українськи, по 
російськи, по мадярськи. Вони із західної, східної, 
північної, південної України. Декотрі брали участь в 
так-званім “civil society” в Україні, а декотрі байдужі. 
Але головне, це що четверта хвиля виїхала на загал 
не з політичних причин, а з економічних. 

Із таких обставин, нам потрібно знайти стратегію. 
Як наша ідея українства в Канаді та ідея Пласту 
рівняється із наставленням четвертої хвилі? Чи ми 
можемо знайти спосіб заохотити новоприбулих 
брати більш активну участь в Пласті та інших 
українських орґанізаціях? Чи ми можемо змінити 
наше наставлення аби бути більш привітним новим 
членам? Нам варта розпочати дискусію на цій темі, 
бо вона гратиме велику ролю в майбутньому нашої 
організації.

СКОБ!

ст. пл. Мотя Спольська
осередкова – станиця Торонто

Хвилю Тримай

СУСК Забава - Старші Пластуни Христина Туренко, Гриць 
Чолкан (Гайдамака), Оксана Грицина і Андій Попіль (СУСК)
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Дорогі старші пластуни Канади!

Вітаю вас із холодного Вінніпеґу! 

Я б хотіла вам трошки розповісти про мої перші враження Вінніпеґу.  Від першого дня 
мого життя тут, старші пластуни були дуже привітні і добрі друзі – насправді, мені ніколи 
не бракувало товариства … часом навіть мала забагато нього!  Я б хотіла подякувати всім 
старшим пластунам у Вінніпеґу!

Мене досить вразило як люди можуть бути інакші в інших містах – це важко пояснити і 
справді треба тут трошки пожити щоб відчути цю різницю.  Наприклад, є таке поняття ‘social’ 
– це є забава, і вона є кожного кінця тижня (вікенд).  Я також завважую що майже всі у Вініпегу 
колись в житті танцювали українські танці, грали на інструменті, належали до якогось хору.  І  
також – всі всіх знають і якось мають українське коріння!  Я також бачу яка сильна українська 
громада була в Манітобі – перед міським ратушом є пам’ятник жертвам Голодомору, перед 
провінційним будинком «Ледж» є велика статуя Тараса Шевченка.  

Тепер про погоду – бррррр…  Так, тут є зимні зими – але не такі зимні!  Мене всі так 
настрашили, що я думала що я здохну і не пережию зиму!  Мої сльози заморожуються на 
лиці, мої очі часом заліплюються, я не відчуваю свого носа … нормально.

Одне з моїх улюблених зайнять (поза тим щоб іти до ‘Королівської голови’) є їхати чи кататися 
на ковзанах/лижвах/совгах (я справді не знаю як то правильно казати).  У нас тут чистять 
стежку на замороженій ріці щоб люди могли їхати на совгах – це дуже спокійно і цікаво 
бачити місто з інакшої перспективи!

За останні два місяці ми мали так багато гостей – з Торонта, Едмонтону, Оттави, Калгарі.  
Люди тут почали казати – «тепер я розумію скільки роботи ви маєте в Торонті коли всі 
приїжджають на Маланку чи КП З’їзд…».  Якщо ви ще не були у Вінніпеґу – Просимо в гості!!!  

Мене також дуже вразило якi активні старші 
пластуни у Вініпеґу є у своїй станиці – взагалі 
вони значно додають до унікальності цієї станиці.  
Я думаю що ми можемо навчитися багато від цеї 
станиці.

І останнє – Вінніпеґ є дуже горде місто. Вінніпеґ є 
столиця Канади у слідуючих речах:  географічна 
середина Канади, бувша столиця мордів, слурпі 
столиця, культурна столиця, фестивальна 
столиця, столиця комарів, БІНҐО столиця, навіть 
столиця кламидії!  Я ще ніколи не чула що інше 
місто звертало стільки уваги на такі рекорди!

Ми у Вінніпеґу дуже тішимося гостями і дуже 
чекаємо показати вам наше місто!  Приїзджайте!!!

СКОБ!

cт. пл. Іванка Сливинська 
Буриверха

Заблукала до Вінніпеґу
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Наш Кличе у Мандри Дорога!Наш Кличе у Мандри Дорога!

Як зголоситися?

1) Прочитай всі інформації і Правильник 
КПЗ.
2) Виповни Карту зголошення.
3) Виповни Медичну форму
4) Дістань рекомандацію станичного. 
5) Вишли Карту зголошення і Медичну 
форму якнайскоріше поштою на адресу: 
  2199 Bloor St. W
  Toronto ON
  M6S 1N2 
6) Вишли вістку е-почтою, подаючи своє 
ім’я та готовість бути виховником до: 
  plast@plastcanada.ca

Крайова Пластова Зустріч-2009 в Крайова Пластова Зустріч-2009 в 
Скелястих горахСкелястих горах

3-08-09  до  15-08-093-08-09  до  15-08-09
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1)  Товариська зустріч в О’бернз в Едмонтоні - з ліва Ст. 
Пластуни Роман Солтикевич, Олесь Лазурко, Шубі, Ореста 

Шулякевич, Орест Ґрог, Олеся Маркевич, Руслан Трач і Марко 
Якута;   2) Команда  Яровенко на 60- ліття Пластової Станиці 
Едмонтон (Ст. Пластуни Світлана, Тея і Тоня Яровенко); 3) Ст. 
Пластуни Михайло Шубиляк і Ореста  Шулякевич при ватрі 
на таборі Далекі Гори; 4) Ст. Пластуни Микола Білаш і Олесь 
Лазурко; 5) Начальний Пластун Любомир Романків і Ст. Пл. 

Марко Якута “V” після Станичного Апеля; 6) Ст. Пл. Зоря 
Боцюрків і медьо на табір Джаспері. 

Противна сторінка - 1) стара школа; 2) Ст. Пл. Микола 
Біланш, Олесь Лазурко і Павло Ґрох співають на 60 - ліття; 3) 

Едмонтонські Дівчата; 4) Шубі готує гутірку на таборі. 

55

66

Осередок Едмонтон

11 22

33

44
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Осередок ЕдмонтонОсередок Едмонтон

За останний рік члени осередку За останний рік члени осередку 
старших пластунів в Едмонтоні старших пластунів в Едмонтоні 
весело займалися пластовою весело займалися пластовою 
працею.  Стан старших пластунів працею.  Стан старших пластунів 
в Едмонтоні є понад 35 членів і в Едмонтоні є понад 35 членів і 
кожної суботи більше ніж 12 старших кожної суботи більше ніж 12 старших 
пластунів дають від себе на виховну пластунів дають від себе на виховну 
працю з новацтвом та юнацтвом.  Старші пластуни працю з новацтвом та юнацтвом.  Старші пластуни 
також взяли на себе станичну працю.  Ст. пл. також взяли на себе станичну працю.  Ст. пл. 
Микола Білаш успішно веде Юнаків як Звязковий, Микола Білаш успішно веде Юнаків як Звязковий, 
ст. пл. Олесь Лазурко є станичний скарбник та ст. ст. пл. Олесь Лазурко є станичний скарбник та ст. 
пл. Орест Ґрох сидить на станичні раді.пл. Орест Ґрох сидить на станичні раді.

Остатннього літа Едмонтонська станиця мала Остатннього літа Едмонтонська станиця мала 
юнацький літний табір в Джаспер Націоналий юнацький літний табір в Джаспер Націоналий 
Парк на площі “Marmot Meadows”.  Старі пластуни Парк на площі “Marmot Meadows”.  Старі пластуни 
Орест Ґрох, Ореста Шулякевич, Михайло Шубеляк, Орест Ґрох, Ореста Шулякевич, Михайло Шубеляк, 
Руслан Трач “V” та Роман Сторошук поїхали Руслан Трач “V” та Роман Сторошук поїхали 
на табір і проводили різні триденні прогульки на табір і проводили різні триденні прогульки 
з юнацтвом.  Під проводом Катрусі Гарас як з юнацтвом.  Під проводом Катрусі Гарас як 
комендатки, всі учасники та вховники мали комендатки, всі учасники та вховники мали 
чудовий час і сподіваємось що всі будуть пом’ятати цей табір на все життя.чудовий час і сподіваємось що всі будуть пом’ятати цей табір на все життя.

Старші пластуни Микола Білаш і Олесь Лазурко заплянували перший “Пластовий Старші пластуни Микола Білаш і Олесь Лазурко заплянували перший “Пластовий 
Родинний Вечір” де всі пластуни  Едмонтону би могли разом спількуватися і добре Родинний Вечір” де всі пластуни  Едмонтону би могли разом спількуватися і добре 
забавлятись.  Вокальна формація “Ремінор” (ст. пл.-и Орест Ґрох, Микола Білаш, забавлятись.  Вокальна формація “Ремінор” (ст. пл.-и Орест Ґрох, Микола Білаш, 
Олесь Лазурко, Стефан Лазурко і пл. сен. Маркіян Лазурко) виступали до великих Олесь Лазурко, Стефан Лазурко і пл. сен. Маркіян Лазурко) виступали до великих 
оплесків, і всі разом танцювали до музики пластової групи “Юфорія”.оплесків, і всі разом танцювали до музики пластової групи “Юфорія”.

Едмонтонська станиця радо святкувала 60-ліття Едмонтонська станиця радо святкувала 60-ліття 
існування де старші пластуни брали велику участь існування де старші пластуни брали велику участь 
в цім святі.  Старші пластуни Адріяна Товстюк,  Леся в цім святі.  Старші пластуни Адріяна Товстюк,  Леся 
Стефанів, Арета Хрищук, Олеся Маркевич та інші Стефанів, Арета Хрищук, Олеся Маркевич та інші 
успішно заплянували для станиці великий баль  де успішно заплянували для станиці великий баль  де 
гості і пластуни з цілої Канади допомогли святкувати гості і пластуни з цілої Канади допомогли святкувати 
цей ювілей.  Дякуєм всім гостям, та найбільше всім цей ювілей.  Дякуєм всім гостям, та найбільше всім 
старшим пластунам, що з нами святкували!старшим пластунам, що з нами святкували!

Радо очікуємо цього року  пластовий юнацький Радо очікуємо цього року  пластовий юнацький 
крайовий табір в Джаспер і Kootenay національних крайовий табір в Джаспер і Kootenay національних 
парках і до продовження нашої пластової роботи.парках і до продовження нашої пластової роботи.

ст. пл. скоб. Орест ст. пл. скоб. Орест  Ґрох Ґрох
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Осередок ОттаваОсередок Оттава

Назва місяця «лютого» є 
прекрасно споріднена з лютою, 
страшною, несамовитою, 
але страшенно спеціяльною 
подією – Сніговія.  Ну добре... 
вона насправді не є ні лютою, 
ні страшною, бо хто ж би таке 
сказав про чудовий вікенд 
лещатування на горі Орфорд 
у феноменальних Квебецьких 
Зелених горах?!  Ще не забудьмо 
додати, що на цю подію 
приїжджають пластунки з цілої 
околиці!  Ого!  
Нікому тепер 
не відмовити!

Отже все 
починається 
від уладу 
Старших 
Пластунів 
в Оттаві де 
ст. пл. Люда 
Мончак 
очолює 
організа-
ційний 
комітет 
Сніговії.  Багато годин праці та 
терору намагання збирати різні 
аплікації та анкети від пластунів 
нарешті ведуть до вікенду 27-
го лютого до 1-го березня 2009 
року.  Пластуни всіх уладів мають 
нагоду брати участь в Сніговії.  
Чи Ви є експертами в їзді на 
лещетах, чи початківцями – нема 
дискримінації!

Цього року, ми рішили 

випробувати щось нового, більш 
екзотичного.  Після тяжкого 
дня лещетування (або сидіння 
в chalet, що безмежно вимучує 
людину), пластуни мають нагоду 
поїхати на гарячі купелі до Bolton 
Spa (поблизу гори Орфорд).  Там 
вони будуть мати нагоду себе 
налатати, поливаючи живущої 
та цілющої води на піхурі та 
на всілякі інші рани, щоб бути 
готовими на наступний день.

Цьогорічна 
тема 
Сніго-вії, 
це «вісім-
десяті 
роки», 
такщо 
повит-
ягайте всі 
ваші (чи 
ваших 
батьків) 
лахи, 
включно із 
яскраво-

кольоровими куртками, дивними 
шапками, та огидними штанами!  
Чим гірше, тим ліпше! Очікуємо 
вас на Сніговії 2009!

З лютим привітом СКОБ!

Сніговія 2009
ст. пл. Лукаш Мончак, “V”

Команда - Неон

Пеек-а-бу!! Ст. Пластуни 
Адріяна Сірська і 

“На право заходь!”  
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Осередок МонтреалОсередок Монтреал

Осередок  КалОсередок  Калґґаріарі

В Калґарі є мала але сильна група старших 
пластунів. Старші пластуни в Калґарі цього 
року брали участь і помагали з різними 
справами в Пласті. Цього літа наші члени 
були виховниками на юнацькому таборі у 
Джаспер та на новацькому таборі на оселі 
Барвінок на Голубиному Озері. 

Деякі старші пластуни також ведуть 
виховну працю підчас року з новацтвом 
та юнацтвом. Старші пластуни помагали 
та брали участь в станичних заняттях.  Ці 
заняття включали родинну ватру, пластове 
Свячене, Андріївський вечір, сальонові танці 
та Маланку.  

Хоч у нас може є мала група зелених хусток 
ми всі дуже щасливі та горді бути частиною 
такої прекрасної групи!

Скоб

ст. пл. Роман Сторощук

(З ліва) Ст. Пластуни Марта Цибульска і 
Артем Луговий танцюють на Маланці;  
Ст. Пластуни Тарас Конанич “V”, Артем 
Луговий і Христя Савчин (Верхрвинка) 

колядують; Ст. Пластуни Христя Савчин 
(Верховинка) зі звіздою
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Осередок ВінніпеґОсередок Вінніпеґ

Скоб! 

Осередок Вінніпеґ мав дуже успішний рік і маємо 
багато приємних споминів з пригод 60 ліття та різних 
Пластових заннять.

У Вінніпезі маємо дуже активний осередок, і для 
мене велика честь бути осердковим. 

Осередок Вінніпеґ бере участь у виховній праці в 
УПН та УПЮ і також має активну ролю в Станичній 
Старшині.   Цього року було 60 - Ліття Вінніпеґської 
Станиці, і УСП мало дуже важну ролю в цьому 
ювилеї.      

Осередок Старших Пластунів в Вінніпезі дуже 
радо прийняв дві нові членки: Ст. Пл. Вірл. Іванкy 
Сливинськy з Торонта та Ст. Пл. Вірy Чайківськy – новy 
Пластункy.  Тепер, маємо приблизно 25 активних 
членів.

Велика подяка Старшим Пластунам Ігорові 
Михальчишинові (ЧК); Камилі Дупляк; Оленці 
Сервило та Богданці Пилипович за їхну працю в 
організованню комітету Маланки – та всім іншім 
котрі помагали цього року.

Старші Пластуни взяли численну участь в Коляді 
цього року (2009) -  понад 25 членів УСП в трьох 
групах.  Зібрали понад $3267 - $500 більше ніж в 2008 
р.

І не можна забути що ми також гарно забавлялися 
в Українському Парку та у в Ґімлі, Манітобі на 6-тій 
річній зустрічі осередку Вінніпеґ, та здобули 4ий 
ступінь вмілості винознавства.

До наступного зустрічі! 

Ст. Пл. Руслан Трач ‘V’

11

22

33

44
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Осередок ВінніпеґОсередок Вінніпеґ

противна сторінка:  1) На забаві для наречених противна сторінка:  1) На забаві для наречених 
(Social) - Ст. Пл. Моніка Сарий і Майк Сим;  2) (Social) - Ст. Пл. Моніка Сарий і Майк Сим;  2) 

Старші Пластуни після візиту Президента Старші Пластуни після візиту Президента 
Ющенка;  3) C т. Пл. Добрян Трач  керує Ющенка;  3) C т. Пл. Добрян Трач  керує 

кораблем;  4) Старші Пластуни на Свічці . кораблем;  4) Старші Пластуни на Свічці . 

На ці сторінці:  5) Коляда; 6) Маланка  з На ці сторінці:  5) Коляда; 6) Маланка  з 
майбутнього ... Маланка 6007!!!;  7) майбутнього ... Маланка 6007!!!;  7) C т. Пл. C т. Пл. 

Добрян Трач тримає тотем триногого  лева; 8) Добрян Трач тримає тотем триногого  лева; 8) 
Ст. Пластуни Ксеня Путько, Адріяна Кравченко Ст. Пластуни Ксеня Путько, Адріяна Кравченко 

і Оленка Мащак на Маланці Вінніпезі;  9) і Оленка Мащак на Маланці Вінніпезі;  9) 
Організацйний Комітет Вінніпегської  Маланки Організацйний Комітет Вінніпегської  Маланки 

-  МС - Павло Толнер, Ст. Пластуни  Ігор -  МС - Павло Толнер, Ст. Пластуни  Ігор 
Михальчишин (ЧК), Олена Сервило, Пл. Сен. Михальчишин (ЧК), Олена Сервило, Пл. Сен. 

Тетяна Гавалешка, Тетяна Гавалешка,  Майже Ст. Пластунка  Майже Ст. Пластунка 
Наталія Каргут, Наталія Каргут,  Ст. Пластуни Каміля Дупляк і  Ст. Пластуни Каміля Дупляк і 

Богданка Пилипович.Богданка Пилипович.

77

66

88

99

55
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ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКУ ПРАЦІ УСП ТОРОНТОЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКУ ПРАЦІ УСП ТОРОНТО
За час від березня 2008 –  березня 2009За час від березня 2008 –  березня 2009

1. Провід 1. Провід 
Опікунка осередкового оточення (осередковa) ст. пл. Мотря СпольськаОпікунка осередкового оточення (осередковa) ст. пл. Мотря Спольська
Опікун осередкової олігархії (осередковий)              ст. пл. Коля Калимін Опікун осередкової олігархії (осередковий)              ст. пл. Коля Калимін 
Спостерігач специфічних справ (писар)  ст. пл. Лaриса CпольськаСпостерігач специфічних справ (писар)  ст. пл. Лaриса Cпольська
Референт різних речей (скарбник)   ст. пл. Адріян ФединаРеферент різних речей (скарбник)   ст. пл. Адріян Федина

2. Членство2. Членство
Чисельний стан осередку Чисельний стан осередку 
праці – 51праці – 51

Слідуючі юнаки перейшли 
з юнацтва до УСП за з юнацтва до УСП за 
останний рік:  останний рік:  
 Марко Ладвиґ Марко Ладвиґ
 Іван Латишко Іван Латишко
 Олесь Нагірний Олесь Нагірний
 Олекса Пастушок Олекса Пастушок
 Адріян Тарапацький

3. Заняття Осередку 3. Заняття Осередку 
від березня 2008 до від березня 2008 до 
березня 2009березня 2009

За останний рік, улад старших пластунів продовжив з великою охотою свою 
активну працю в осередку, станиці і в громаді. 

Від березня 2007 –  березня 2008 було переведено слідуючі заняття:Від березня 2007 –  березня 2008 було переведено слідуючі заняття:

29 лютого:   Товариська вечірка перед КПЗ’їздом29 лютого:   Товариська вечірка перед КПЗ’їздом

1 - 2 березня: КПЗ’їзд1 - 2 березня: КПЗ’їзд

19 квітня:   Писання писанок, спільна вечера19 квітня:   Писання писанок, спільна вечера

серпень:   Старші пластуни брали участь у вишкільних та    серпень:   Старші пластуни брали участь у вишкільних та    
   Торонтонських курінних таборах   Торонтонських курінних таборах

13 вересня:   Старші пластуни брали участь у пластовій частині паради на  13 вересня:   Старші пластуни брали участь у пластовій частині паради на  
   українському фестивалі на Блюрі   українському фестивалі на Блюрі

20 жовтня:  Сходини старших пластунів/нок, Перевибори проводу УСП20 жовтня:  Сходини старших пластунів/нок, Перевибори проводу УСП
   Прийняли резолюцію заохотити старших пластунів до      Прийняли резолюцію заохотити старших пластунів до   
              участи при станиці практичними способами. Станиця               участи при станиці практичними способами. Станиця 
   мала б скласти список потреб що до виховного сектору,       мала б скласти список потреб що до виховного сектору,    
   оселі, станичних заннять, і т.п.   оселі, станичних заннять, і т.п.

Осередок ТоронтоОсередок Торонто
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8 січня:   Коляда – старші пластуни назбирали $6658 січня:   Коляда – старші пластуни назбирали $665

13 січня:   Різдвяний привіт з колядою на Маланці13 січня:   Різдвяний привіт з колядою на Маланці

4. Подяка4. Подяка
Щиро дякуємо пані Олі Гуль і станичному Щиро дякуємо пані Олі Гуль і станичному 
Андрієві Ґенику-Березовському за підтримку і Андрієві Ґенику-Березовському за підтримку і 
співпрацю у виконнані занять.співпрацю у виконнані занять.

СКОБ!СКОБ!

ст. пл. Мотря Спольськаст. пл. Мотря Спольська
ст. пл. Коля Калимін (Гайдамака)ст. пл. Коля Калимін (Гайдамака)

Осередок ТоронтоОсередок Торонто

1) Ст. Пластуни в домівці пишуть писанки 
перед Великоднем Свят; 2) Меланія 

Дроздовська, Богдан Андерсон, Коля Калимін 
(Гайдамака), Матвій Зила і Стефця Туренко на 
СУСК Забаві; 3) Ст. Пластуни Оксана Грицина і 

Адя Лугава на таборі Приятелі Дітей в Україні; 
4) Ст. Пл. Тамара Балан показує свою писанку; 

5) Ст. Пластуни  Меланія Грицина, Коля 
Калимін, Оксана Грицина і Христина Туренко 

6) Ст. Пластуни Христина Туренко, Оксана 
Грицина, Меланія Грицина, Боженя Грицина і 

Даня Грицина в Видні.  
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Золота Булава 2008 – Україна
Золота Булава відбулася цього року в нашій рідній Канаді як і також 
в Україні. Через погану погоду і повені місце табору змінилося і табір 
відбувся біля села Розгірче, в західній Україні в Івано Франківскій 
область.

На таборі було двоє виховників з Канади - Мотя Спольска і Андрій 
Михальчишин. Обидвoє виховників є ветеранами Золотої Булави і 
разом пережили багато таборів. Для наших Канадців це була нагода 
спостерігати Золоту Булаву в Україні, працювати з українським 
юнацтвом, навчитися багато нових пісень і таборувати в Україні!

Табір був чарівний і діти та провід мали нагоду навчитися про гаївки, 
лазити на скелю Довбуша, варити манку, їсти сардинки, пережити 
страшні дощі та бурі, пити газовану воду, плакати та співати та часом 
голодіти!

Обидвоє впорядників рішили що вони дуже радо поїхали би на 
наступну Золоту Булаву в Україні бо їм було файно!

1) Хлоп`ячий табір і провід 
біля церкви в селі Розгірче; 2) 
Ватра на таборі – тема була “ 
Степан Бандера: Пластун; 3) 
Учасники табору проводять 

гаївки та грають річні гри;  
4)  Брама хлоп`ячого табору 

– Юнаки вітали юначок і 
гостей на вечерю; 5)  Подруга 

Мотя Сполська на верху 
Скелі Довбуша; 6) Юнаки 

беруть участь в Олімпійських 
змаганнях. 

11

22

Ст. Пл. Андрій Михальчишин “V”
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44
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Сидиш при ватрі сам?Сидиш при ватрі сам?

Хочеш когось щоб з тобою пішла на триденну прогульку.... з одим шатром, і Хочеш когось щоб з тобою пішла на триденну прогульку.... з одим шатром, і 
спимішок?спимішок?

Хочеш з кимсь піти по воду?Хочеш з кимсь піти по воду?

Шукаєш свого особистого Ст. Пл. Гетьманського Скоба, котрий здобув Золоту Шукаєш свого особистого Ст. Пл. Гетьманського Скоба, котрий здобув Золоту 
Булаву, був першун на Лісовій Школі і має Святого Юрія в Бронзі?Булаву, був першун на Лісовій Школі і має Святого Юрія в Бронзі?

Запишися до “Запишися до “Штутси без париШтутси без пари...” Пластова мережа для  ...” Пластова мережа для  
“singles”...“singles”...

Перестань носити безпарні шкарпетки    -    Знайди правильну пару нині!  Перестань носити безпарні шкарпетки    -    Знайди правильну пару нині!  

www.shtutsybezpary.comwww.shtutsybezpary.com
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Ясні зорі, бурхливі води, нечемні виховники; чи це 
якийсь табір багатих дітей? Ні! Це Золота Булава!

В літом 2008 року табір Золотої Булави відбувся 
в Канаді біля села Галібуртон на скавтській оселі 
Самак.

На таборі було юнацтво та виховники зі всіх частин 
Північної Америки та один член проводу з Европи 
який приїхав на канойці.

Коменданти табору були Тарас Хміль та Оленка 
Сливинська. Ніколи в історії не існувало таких 
комендантів. Вони були братерські, уввічліві, 
товариські, ощадні і.т.д, і.т.д 

Правду кажучи вони справді були знамениті 
коменданти і всім допомагали.

На таборі юнаки та юначки тяжко працювали і 
поліпшували себе кожного дня. Вони навчилися 
про Голодомор, про пластовий закон, про пластову 
присягу та про життя в природі.

Золота Булава 2008 – Канада

Члени проводу так само працювали, але також 
трохи дуріли і творили між собою мир та “рим”! 

Наш друг Борис з Німечинни нарешті навчився як 
відкрити пушку зупи (дякуємо Романові Петриґові 
за лекцію) та друг Павло Сохоцький став першуном.

Табір щороку стає кращим і ми все шукаєм нових 
членів проводу. Наша молодь вас потребує!

Ст. Пл. Андрій Михальчишин “V”
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Противна сторінка: 1) “Гей на Івана... Гей 
на купала...̀ ` Булава на Івана Купала зі 

заду: Юрій Лучин, `ЛЧ’ (Україна),, Борис 
Франкевич ‘V’, Андрій Михальчишин 

‘V’, Павло Сохоцький, Руслан Трач ‘V’.  З 
переду: Оксана Гнатюк (Україна), Люда 

Мончак, Мотря Спрольська, Олеся 
Маркевич і Таня Яців-Жураківська 2) Дейжа 

ву;  

На ці сторінці: 3) Дівоча Булава на Івана 
Купала; 4) Дівочу Булаву обслуговують на 
кухонному змагу; 5) Команда - Добра По-
оливувана машина: Ст. Пл. Люда Мончак, 

Ст. Пл. Таня Яців Жураківська, Пл. Сен. 
Луцю, Ст. Пл. Гет. Вір. Олеся Маркевич, 
Ст. Пл. Мотя Спольська; 6) Джі Кю - Ст. 

Пластуни Руслан Трач’V’ і Комендант Тарас 
Хміль ‘V’; 7) Ст. Пл. Катруся Балан вчить як 
правильно їздити на вітрівнику. 8) Ніч вже 

йде.
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Маланка!!! Маланка!!! 
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Від Джаспер до Монтреалу, Пластуни та всі 
Українці святкували Маланку  в cічні. 

У Вінніпезі понад 250 людей було на вечері і 
більше ніж 300 на забаві де грала орхестра ШУМ!   
УСП відкрили Маланку  колядкою і танцюристи з 
“Ted Motyka Dance Studio” виступали.   Члени УСП 
брали активну участь в  організаційному комітеті і 
Маланка було дуже успішна! 

Торонто приймало гостей з цілої Канади, з 
Америки та Европи до “Liberty Grand” де всі 
танцювали цілий вечір. Ще раз цього року 
орхестра “Liberty Silver” грала аж до раня.  Так 
як у Вінніпезі, УСП відкрили Маланку  колядами.  
Так як кожного року, Торонтонська Маланка 
була чудововою нагодою знову зустрітися з 
товаришами. 

В Монтреалі Пласту і Сум разом святкували в 
“Crown Plaza”.  Орхестра Золота Булава грала до 
понад 300 людей. 

Знаємо що в Оттаві, Банфі, Джаспері, и та в 
Едмонтоні  також були дуже веселі Маланки. 

Також знаємо що пару Ст. пластунів мали нагоду 
поїхати на 3 або 4 Маланки.  Деякі з нас є вже за 
старі на це.

Щасливого нового року і побачимося на Маланці 
наступного року! 

Маланка!!! 



ЗХ-28

Цього року Пласт в Канаді святкував 60 - ліття.  Тyт y Вінніпезі, ми мали нагоду святкувати останних 60 літ 
на дво-денний ювілей 20-21-го вересня.  Ціла станиця – Сеніори, Старші Пластуни, Юнацтво, Новацтво та 

буші Пластуни і приятелі Пласту разом зійшлися на бенкеті та в Українському Парку.

В суботу вечір мали прикрасний бенкет в CanadInn Garden City.  При вході на залю було цікаві виставки  
фотографї і Пластове меморабілія від останних 60 літ – Станиця Вінніпег дякує Пл. Сен. Зенкові Степчукові 

(Мінніяполіс) за його експонат.  

Пл. Сеніор, так Пл. Сеніор, Адріян Гавалешка `V` був наш МС і дуже приємно і смішно переводив нашу 
програму.   Мали відео і фотки, привіти з цілому світу, та смішний виступ трьох тенорів. На бенкеті та 

забаві вистyпалав знаменитий пластовий сyпер-гyрт “Штyтси – з Підколінкою”.   

Голова КПС Канади, Пл. Сен. Ганя Шиптур, взяла участь у святкуваннях і передала грамоту від КПС Пл. Сен. 
Марті Гнатів для станиці Вінніпег.

Наступного дня святкyвання перенеслися до Українського парку, де бyло більше розвагове.  Після 
Слyжби Божі в каплиці св. Володимира, був станичний апель, барбек’ю, та веселі зyстрічі і гри.  Закінчився 

ювілей з Великою ватрою та традиційними пластовими піснями при ватрі і прикрасними файрверкоми,

Цей ювілей пригадав всім Пластунам Вінніпеґу що Пласт справді зробив для всіх.  Пласт не тільки навчив 
нас про нас самих, але також втілив y нас цінності і вмілості, якими ми стали ліпшими членами своєї 

громади – співпрацю, розв’язання проблем, пошанy, гідність та вірність.  І ми всі дійсно шанyємо і любимо 
природy і простір.

Я дуже задоволений що ми мали нагоду зyстрітися, посвяткyвати, заспівати та передали іскру Пластy y 
Вінніпезі настyпному поколінню!   Велика подяка всім Старшим Пластунам котрі помагали планнуванню 

і здійсненню 60 ліття – особливо Христі Матвійчині, Ігореві та Андрієаві Михальчишинам і Юліянові 
Сарийові.

ст. пл. Рyслан Трач   “V”
Голова комітетy 60-ліття 

60 - ліття 60 - ліття 
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1) Пл. Сен. Ганя Шиптур 
передає грамоту від КПС Пл. 
Сен. Марті Гнатів для станиці 
Вінніпеґ; 2) Старші Пластуни 
дістають грамоту подяки; 3) 
До Слyжби Божі в каплиці св. 
Володимира; 4) Гурт “Штyтси 
– з Підколінкою”; 5) Станичний 
Апель в Українському Парку.

Пластової Станиці Пластової Станиці 
ВінніпеґВінніпеґ



ЗХ-30

60 - ліття Пласт 
Едмонтон

1) Пл. Сен. Ганя Шиптур 
передає грамоту від 

КПС Пл. Сен. Анні 
Славинській; 2) Ст. 

Пл. Ярослав Петрів; 
3)Близняки? Ні... тільки 

пішли до Г&М перед 
бенкету; 4) Ст. Пл. 

Микола Білаш слухає 
Начального Пластуна 
- Любомир Романків; 
5) Новий танець!; 6) 
Ореста Шулякевич і 
Михайло Шубиляук 
; 7) Ст. Пластуни Тея 
Яровенко і Ореста 

Шулякевич; 8) 
Едмонтонські 
дівчата і Патрік 

Беланжей; 9) 
На збірці в 

міській раді; 
10) “Ремінор” 
виступає на 

бенкеті.
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Лост  ін Транзлаціон
The Hymn of Plast

Verse 1

Blossoms of Ukraine and of beauty
We belong to the clan of ospreys and eagles

We love the sun, movement and life
We love freedom and the world

Plast is our pride and ambition
Loving our homeland is our struggle

In Plast is an exhuberent impetus and hope
Within Plast people are reborn

Chorus:

Brothers it’s our time to join the ranks
And to raise the colours of Plast

Obtaining glory for Ukraine

Verse 2 

The sun dances across the sky
Even the clouds know their path

The wind’s course is uncertain
Over the Steppes of Ukraine

We are the radiant sun’s children
And brothers of the untamed winds

We would wither in inaction
Not fi nding a purpose in life.

Not really translated by: Dr. Andy Michalson - PH.D
                          Sir Russel Tracey III- Esq.
                The Right Honourable Marko Kravshaw
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Були собі дід та баба...Були собі дід та баба...

Дід спить, а Баба будує купу...Дід спить, а Баба будує купу...

ПЕРЕМОГА!!!ПЕРЕМОГА!!!
або смерть?або смерть?

Треба  позапихати  палі  -  одну  стопу Треба  позапихати  палі  -  одну  стопу 
в  снігову  купу...в  снігову  купу...

...щоби  стіни  були  досить  широкі......щоби  стіни  були  досить  широкі...

КВИНЗІ - 101КВИНЗІ - 101



Плян праці:Плян праці:

«Ку-ку!»«Ку-ку!»

Картон –Картон –
це ізоляція підце ізоляція під

матерацомматерацом

Дід приліз...Дід приліз...

...але пізніше нарікав, що йому відмерз ніс B...але пізніше нарікав, що йому відмерз ніс B







АбсолутАбсолут
КВАСКВАС


