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Програма ХХVI Крайового Пластового З’їзду 
який відбудеться 18-19 жовтня 2003р. на Союзівці 

 
П’ятниця, 17 жовтня 2003р. 
 

7:00 – 9:00    Приїзд, Реєстрація 
9:00 – 12:00 Наради Станичних 
 
Субота, 18 жовтня 2003р. 
 

8:00 – 10:00 Реєстрація Учасників З’їзду 
10:00 – 12:00  1. Відкриття ХХVI Крайового Пластового З’їзду 

2. Вибір Президії З’їзду 
3. Слово Голови КПСтаршини 
4. Слово Голови ГПБулави 
5. Схвалення порядку нарад, правильників з’їзду і комісій 
6. Приняття протоколу ХХV Крайового Пластового З’їзду 
7. Усні доповнення до звітів КПС 
8. Звіт Голови КПРади 
9. Вибір Комісій 

а. Таборової 
б. Резолюційної 
в. Верифікаційно-мандатної 
г. Господарської 
ґ. Номінаційної 
д. Статутової 
Виховні питання для КПЗ’їзду, згідно з резолюцією XXIII КПЗ, підготовляють Малі 
Ради Орлиного й Скобиного Кругів, які відбуваються в рамках З’їзду. 
 

12:00 – 12:30 Обідова перерва (Обід буде на залі) 
 

12:30 – 6:30 10. Запити і дискусія над діяльністю КПС 
11. Звіт Верифікаційно-Мандатної Комісії 
12. Уділення aбсолюторії уступаючій КПС і уступаючим членам КПРади 
13. Наради Комісій: Таборової, Резолюційної, Господарської, Номінаційної, Статутової 

Малі Ради Орлиного й Скобиного Кругів та продовження нарад інших комісій 
 

7:00 – 12:00 Спільна Святочна Вечеря і Забава при звуках оркестри „Луна” 
 (без одностроїв, супруги запрошені) 

 
Неділя, 19 жовтня 2003р. 
 

7:00 – 8:15 Снідання 
8:30 – 9:30 Служба Божа в намірені Пласту (збірка в одностроях в церкві 8:25) 
 

10:00 – 12:00  14. Звіти комісій 
а. Статутової 
б. Таборової 
в. Малої Ради Орлиного Круга 
г. Малої Ради Скобиного Круга 
ґ. Господарської 
д. Резолюційної 

15. Звіт Номінаційної Комісії 
16. Вибір КПСтаршини і КПРади – заприсяження КПС і КПР 
17. Внески, запити та різне 
18. Закриття ХХVI Крайового Пластового З’їзду 
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ЗВІТ ГОЛОВИ КПС 

 

від жовтня 2001р.  -  жовтня 2003р.  

В теперішніх часах, швидке розповсюдження 
інформацій є дуже важне.  Одним з наших 
головних досягів це  комунікація через е-пошту 
кирилицею, та створення веб-сайту 
www.plastusa.org.  Кожний діловод КПС має 
свою е-адресу котра знаходиться на веб-
сторінці разом з е-адресами всіх станичних 
(якщо таку мають).  Наш веб-сайт став 
головним способом комунікації з краєм.  На веб-
сайті кожний улад, табори і КПС мaють свою 
сторінку де знаходяться новини, календар 
подій, правильники, посвідки, анкети, виховні 
матеріяли, фотографії, і тп.  Нові інформації 
появляються тижнево. 
 
Щоб облегшити продаж пластового виряду 
(одностоїв, відзнак, книжок, і т. п.), 
зорганізовано Пластову Крамницю на нашому 
веб-сайті.  Організування крамниці було 
узгіднене з дирекцією Молодого Життя, яка є 
згідна, щоб всі закупи були проваджені через 
Інтернет.  На будуче, плянуємо получити 
Крамницю з правильниками; наприклад, коли 
юнак натисне на образок відзнаки вмілостi, 
побачить на екрані вимоги до тої вмілостi. 
 
Щоб забезпечити Пласт фінансово, ми дуже 
обмежували наші видатки.  З початку каденції, 
кожний діловод зложив бюджет на даний рік, 
який був перевірений діловодом господарки та 
затверджений пленумом.  Всі діловоди 
дотримувалися свого бюджету.  Ми також 
осягнули великі ощадності вживаючи іншу 
фірму на телеконференції та Інтернет.  КПС 
також спонзорує круіз-тури з яких нам  
пощастить зібрати великі фонди. 
 
КПЗ’їзд мусить застановитися над тим, як  
знизити висоту членських внесків для  наших  
старших сеніорів.  Багато старших сеніорів не 
можуть собі дозволити заплатити членський 
внесок, а амбіція їм не дозволяє, щоб станиці за 
них платили. 
 
Комп’ютеризація багато допомогла в праці, але 
теж дещо ускладнила.  Тут я маю на думці 
картотеку членства та фінансове книговедення.  

Для тих котрі уживають дану програму то праця 
легка.  Щоб облегшити працю станичним 
скарбникам, то може було б краще щоб 
Канцеларія КПС перебрала відповідальність 
впису до Пласту та збирання ВСІХ членських 
внесків.  Тема до дискусії на КПЗ’їзді. 
 
Я вважаю, що одиним із найважніших обов’язків 
КПС є координувати пластову працю в краю.  
Щоб це осягнути ми тримали тісний контакт з 
Окружними Таборовими Комісіями та зі 
станицями – зі станичними проводами, з 
виховниками, з юнацтвом і з новацтвом.  Члени 
КПС відвідували станиці, табори, і Свята Юрія.  
Кожної весни відбувалися наради станичних та 
виховників де ішли дискусії над різними 
проблемами Пласту в ЗСА. 
 
Щоб поширювати інформації про Пласт, КПС 
видала нову кольорову брошурку котра була 
роздана громаді.  Наше членство зростає.  Від 
останнього КПЗ’їзду, новацтво в ЗСА 
збільшилося на 10%.  Стан краю з днем 27-ого 
травня, 2003р. є УПН – 441, УПЮ - 572, УСП - 
488, і УПС – 1050; разом – 2,551.  В краю існує 
16 станиць і 4 пластові групи.  Організується 
пластова група в Ст. Пітерсбурґу. Є потенціял 
на створення груп в Трентоні та в Ютиці.  Є 
велике запотребовання на виховників, котрі б 
занималися тими самостійними роями/гуртками 
до  часу, коли в цих містах  створяться станиці. 
 
Разом з пластунами з Канади, новацтво 
реґулярно діставало журнал „Готуйсь” або 
„Пташеня”, а юнацтво „Юнак”.  Також розіслано 
„Новацький Співаник” до всього новацтва, а 
„Пластовий Довідник” до юнацтва на місце 
чисел журналів. 
 
Кожного літа відбувалися виховно-вишкільні 
табори на наших оселях з участю около 60% 
нашого новацтва і юнацтва. Також кожного 
року відбувалися спеціялізаційні табори для 
юнацтва: морський, гірсько-роверовий, 
лещетарський і зимовий.  Цього літа перший 
раз зорганізовано спеціялізаційний табір 
ґольфістів, теренової гри, і туристично-
мандрівний табір в Україні.  Щоб допомогти 
юнацтву здавати практичні точки до ІІІ-ої 
проби, зорганізовано літом 2003р. Крайовий 
Вишкільний Табір (КВТ). 
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За останні два роки, понад 90 учасників успішно 
закінчили Вишкіл Новацьких Впорядників, а 
понад 45 учасників успішно закінчили Вишкіл 
Юнацьких Впорядників.  Ми вже давно не 
бачили такого численного юнацького вишколу.  
Крім того, відновлено кореспонденційні 
вишколи УПН і УПЮ для дорослих пластунів, які 
не можуть відбути одно чи дво-тижневі курси. 
Щоб втримати пластову працю, члени УСП і 
УПС працюють виховниками або в проводах 
станиць.  У звітовому часі, УСП відбув один з’їзд 
та одну зустріч. 
 
Ми мусимо зберігати українську мову бо вона 
відзрізнює Пласт від американського скавтінґу.  
Рівень нашої  мови занепадає.  Ми бачимо це 
всюди – по таборах і по станицях.  До Пласту 
вже вписується третє покоління  народжене 
поза межами України.  Знаним є спосіб 
навчання мови, де людина живе в середовищі 
де виключно тою мовою говорять (immersion).  
З тої причини, КПС почала проєкт Пластова 
Акція Країнам Співпрацювати (ПАКС) на підставі 
американського Піс Кор (Peace Corps). Згідно з 
першим і другим Головними Обов’язками 
Пластуна, ми допоможемо Україні, а самі 
піднесемо рівень нашої рідної мови.  Більше 
інформацій про цей проєкт знаходиться на веб-
сторінці КПС під ПАКС.  Додатково треба 
заохочувати і висилати пластунів зі ЗСА в 
Україну на табори як учасників і до булав.  В 
2003р. ми перший раз оголошували розклад 
пластових таборів в Україні. 
 

Нашою ціллю в діяспорі є забезпечити 
існування Пласту для наших внуків та 
правнуків. 

 
СКОБ! 
 
пл.сен.  Ігор Микита, ЛЧ 
Голова КПС-ЗСА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Звіт Першого 
Заступника 
Голова Зв'язку і 
Організації 
пл. сен. Катруся 
Гарасевич 
жовтень, 2001 - 
жовтня, 2003 

 
НАША ЦІЛЬ 
 
Виховати національно свідомих, та здорових 
духом і тілом молодих людей. 
Поволі відходять на Вічну Ватру  ряди 
виховників,  котрі принесли вогонь пластової 
ідеї з України.  За ними ідуть ряди  пластунів  
які вже виховані  поза рідними землями. Тут на 
землі Вашінґтона ми мусимо виховати 
покоління,  котре буде знати про своє 
походження і свою національну приналежність.  
Саме вони поможуть батьківщині своїх дідів. 
 
На сходинах  вживаємо тільки українську мову- 
обов'язком кожного станичного є перевірити 
участь членів УПН та УПЮ в школах 
українознавства. Треба нав'язати зв’язок зі 
школою українознавства та  з другими 
молодечими організаціями.  Треба спільно  
влаштовувати національні свята.  Треба 
нав’язати зв’язок з українськими церквами.  
Треба відбувати сходини з учителями школи та 
їм  пояснити пластову програму. Шлях до 24. 
серпня, 1991 р. був довгим і тому треба брати 
зорганізовану участь в громаді. Ми всі є 
українці. 
 
Мова і національне виховання збудує сильний 
фундамент на якім збудуємо сильну українську 
спільноту на чужині . Що посіємо то будемо 
збирати.  Добра, систематична та зорганізована 
праця по станицях є конечна, тому національне 
виховання мусить бути на першому місці. 
 
Пласт був заснований в Україні в 1911-1912 
роках.  Наші основоположники запалили вогонь 
ідеї за яку віддали своє життя .  В моїй родині 
дві тітки відсиділи в тюрмі, а мій дідо мусів 
покинути рідні землі. Ми всі знаємо, що значили 
слова   “їх переслідували“, бо це сталося  в 
багатьох родинах. 
 
Пласт відновився на чужині  в діяспорі.  Не 
можу писати про країни про яких працю мало 
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знаю.  Знаю одне, що тут на землі Вашінґтона 
наші сеніори та старші пластуни не жалували 
часу,  труду та  фінансів, щоб розбудувати 
Пласт в сильну молодечу організацію. Помочі 
не було ні від держави ні  від громади, бо 
знаємо що наша громадська політика не все 
була сприятлива для розвидку Пласту. 
 
Сьогодні маємо вільну, незалежну Українську 
державу де Пласт росте гарно.  Але тут моє 
велике АЛЕ. Скільки ще забере літ, щоб Пласт 
в Україні стояв на своїх власних ногах, та 
полягав лише на своїх власних силах?  Саме 
тому треба більше  зусиль, щоб Пласт в 
діяспорі стояв сильно на ідеї яка зросла в 1911-
1912 роках . Ми не маємо права перед Богом та 
перед духами основоположників занедбати 
нашу організацію тут на землі Вашінґтона. Тут є 
внуки і правнуки основоположників, і нашим 
першим обов’язком є  виконати пластову працю 
солідно, по пластовому, по братерськи, без 
докорів. Хто бере на себе обов’язки в Пласті  
мусить пам’ятати слова пластової присяги 
“робитиму все, що в моїй силі”. 
 
Критиків у нас є багато а робітників мало. В 
Пласті нема місця на некорисну критику, а є 
багато місця на поміч. Думаймо перше про 
молодь. Викиньмо з нашого словника слово НЕ 
можу, НЕ маю часу, а я Вам скажу як то має 
бути, так ми не робили, так колись не було. 
 
Так то правда, колись було інакше. А чи було 
краще? Час міняє людей, потреби та 
обставини. Одне час не змінив – Ідею Пласту. 
 
Не забуваймо слово “Дякую”. В новацтві при 
вогниках, новацтво всім дякує за щоденні добрі 
діла. Чому ми дорослі цего не робимо? 
 

 В час моєї каденції як Перший Заступник- 
Голова Зв’язку і Організації я тримала 
близький контакт зі станичними і групами та 
рівнож з референтами УСП та УПС. 
Вживання компютерів дуже допомогло з 
комунікацією та рівнож не було коштів. 

 Нав’язала контакт зі станичними та 
висилала матеріяли щоб допомоги з працею 
в станиці. Через добру комунікацію зі 
станицями, одержала звіти від станиць котрі  
вже роками не звітували. 

 Я особисто відповіла на всі станичні звіти 
котрі були вислані до КПС.  

 Створила брошурку про Пласт, яку роздано 
в громаді, по церквах і школах, щоб в 
короткий спосіб поінформувати про нашу 
організацію. Складаю велике дякую пл. 
скоб. Андрієві Гарасевичoві і  пл сен. 
Богданові Гарасевичові. за номіч з 
проєктом. 

 Зорганізувала та перевела з’їзд станичних і 
виховників в квітні 2002р. 

 Відвідала 40-ву Орликіяду в листопаді, 
2001р. і 41-шу Орликіяду в листопаді, 
2002.р. 

 Відвідала станицю Пассейк 
 Взяла участь на свічечці в станиці 
Філядельфії 

 Допомогла в створення групи в Сиракюз і 
Гемпстед 

 Перевірила пропонований правильник 
пластових відзначень і подала завваги до 
ГПБ. 

 Подала пропозицію/проєкт до ГПБ  на 
відзнаку та напрямні на відзначення 
Залізного Хреста.  

 Створила новий формуляр на оформлення 
до Ланки Батьків. 

 Взяла участь у святуванню 50 ліття Вовчої 
Тропи. 

 Всю кореспонденцію полагоджувала сама.  
Одержала 65  писем.  Вислала  72 писем.  
Вислала 10 обіжників до станичних. 

 Слідуючі станиці/групи відбули загальні 
збори, та одержали листа затвердження 
членів станичної старшини/групи: 

 
 2001 
 Група Балтімор 
 Станиця Бостон 
 Станиця Чікаґо 
 
 2002 
 Станиця Дітройт 
 Група Міннеаполіс 
 Станиця Нюарк 
 Станиця Ню Йорк 
 Станиця Рочестер 
 Станиця Пассейк 
 Станиця Філядельфія   (Повищі дані 

подані в Пластовому Листку з грудня, 2002). 
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 2003 
 
Станиця  Лос Анджелес 
Дата зборів: 27. січня, 2002 
Дата пленум: 1. лютого, 2003 
 
Станична Старшина    
Станичний пл сен Іреней Прокопович  
Писар             пл сен Левко Раковський  
Скарбник пл сен Люба Козбур   
Референт Виховної Дії  пл сен Марта Матла 
 
Станична Рада 
пл сен Ліда Бідинська 
пл сен Марта Турчин 
пл сен Богдан Саврас 

 
Станиця Ню Йорк 
 
Дата зборів: 22. грудня, 2002 
      
Станична Старшина    
Станичнa: пл. сен. Оля Стасюк   
1ий Заступник: пл. сен. Леся Геймур  
2ий Заступник: пані Стефанія Косович   
Скарбник: пл. сен. Ірина Кобзяр     
Коресп. Писар: пл. сен. Оксана Кіналь   
До станичної старшини також входять з уряду: 
Зв'язкова: пл. сен. Мира Ганкевич 
Зв'язковий: пл. сен. Юрій Кузьмович 
Гніздова УПН-ок: пл. сен. Маруся Мулик 
Опікун УПН-ів: пл. сен. Надя Кулинич 
Осередковий УПС: пл. сен. Волод. Гнатківський 
Осередковий УСП: ст. пл. Микола Конрад і  

ст.пл. Ляриса Космос 
Голова Ланки Батьків: пані Марта Вoлчук 

 
Станична Рада 
Голова:  пл сен Андрій Ганкевич 
Члени:  пл. сен. Орест Декайло 

пл. сен. Віра Косович 
пл. сен. Богдан Михайлів 
пл. сен. Володимир Корнага  

 
Станиця  Рочестер 
Дата пленум: 7. травня 2003 
 
Станична Старшина   
Станичний:   пл.сен. Роман Ковальчук   
1-ий застипник:  пл.сен. Роман Левицький  
2-ий заступник: пл.сен. Богдан Домчевський 
Писар: пл.сен. Галина Снігур      
Скарбник: пл.сен. Христя Олексин 

Референт Вих. Дії: ст..пл. Таня Кость Фарміґа 
Референт Таборів:  пл.сен. Юрко Ганушевський 
Станична Рада 
Члени:  пл. сен. Таня Бабюк 

пл. сен. Мирон Бабюк 
пл. сен. Леся Телеґа  

 
Станиця  Клівленд 
Дата зборів: 2. червня, 2002 
Дата пленум: 1. лютого, 2003 
 
Станична Старшина 
Станичний: пл. сен. Марко Бей 
Перший Заступник: пл. сен. Ореста Гриців Ковч 
Другий Заступник: пл. сен. Люся Комічак 
Писар: ст. пл. Галина Кузишин Голубець 
Скарбник: ст. пл. Данило Кульчицький 
Референт Вкладок і Журн.: пл.сен. Віра Моллс 
Імпрезовий Комітетпл. сен. Дозя Кріслата,  

 пл. сен.Евген Палка,  
пл.сен. Дарка Федорів 
Референт Коляди пл. сен. Христя Фединська, 
Марта Лялюк 
Таборовий Референт: пл. сен. Люся Комічак 
Референт УПН: пл. сен. Надя Заперник 
Референт УПЮ: пл. сен. Славко Грушкевич 
Станичний Бунчужний: пл. сен. Петро Ковч 
Зв'язкова: ст. пл. Марта Мудра 
Зв'язковий: ст. пл. Тарас Топорович 
Гніздова: пл. сен. Христя Фединська 
Гніздовий: пл. сен. Тарас Ковч 
ОПУСП: ст. пл. Тиміш Коритко (від 12.2001) 
ОПУПС: пл. сен. Орест Стецик 
Референт до ОТК: пл. сен. Тарас Ковч 
Референти до УЗО  пл. сен. Евген Палка,  

 пл. сен. Ореста Гриців Ковч 
Голова Оселі Писаний Камінь: пл.сен. Андрій 

Галяревич 
Голова Ланки Батьків :пані Наталка Кузик 

 
Станична Рада 
Голова: пл. сен. Евген Небеш;  
члени:  пл. сен. Микола Голіян, 

пл. сен. Мирон Антонів 

 
Група Сиракюз 
Дата зборів: 2. березня, 2003 
Дата пленум: 7.травня, 2003 
 
Станична Старшина    
Голова пл.сен. Борис Буняк 
Заступник пл.сен. Юрко Темницький 
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Писар  пл.сен. Ліда Буняк 
Скарбник    пл. сен. Катруся Мельник 
До станичної старшини також входять з уряду: 
Пласт Прият   п. Рома Темницька 

 
Група Гемпстед 
Дата зборів:  
Дата пленум: 7. травня, 2003 
 
Станична Старшина   
Голова: пл. сен. Тамара Луцишин 
Писар:  п. Роксоляна Михайлик  
Скарбник: п. Галя Митко    
 
Станична Рада 
п. Люба Мицко 
п. Леся Барняк 
п. Марія Івчук 

 
 

 Слідуючі станиці розвязані через 
недіяльність, незвітування або брак 
чисельности:  Станиця Ню Бранзвик і Група 
Ню Гейвен. Станиця Гемпстед була 
розв’язана але відновилася як група.  
 

Складаю щиру подяку за дружню співпрацю 
голові та членам КПС. Хоч ми все не були 
однодумці, проте мали ту саму ціль НАША 
МОЛОДЬ – НАША ОРГАНІЗАЦІЯ.  
 
Дякую Проводам Пластових Станиць/Груп за 
співпрацю та дружне пластове відношення.  
 
Бажаю Всім, які беруть на себе обов’язок 
провідництва сили, здоров’я, витривалости та 
успіхів на пластовім шляху. 
 
Окрема подяка пл. сен. Галині Кутко яка ніколи 
не відмовилася мені допомогти та моїй родині 
за підтримку і поради. 
 
З пластовим привітом 
 
С.К.О.Б. ! 
 
пл. сен. Катруся Гарасевич, Кн. 
 

 
 

 
Звіт Референта УСП  

 
від жовтня, 2001 до вересня, 2003 

 
1. Прийнято до УСП (12/1/2001 до 9/1/2003) 
Боффало Дара Бравн 12/4/2002
Боффало Катруся Леван 9/28/2002
Вашінґтон Ляриса Васильківська 6/12/2003
Вашінґтон Маркіян Довбчанський 6/12/2002
Вашінґтон Александра Гаврилишин 6/25/2003
Вашінґтон Марта Сіра 6/12/2002
Дітройт Марія Джуль 6/12/2003
Дітройт Стефанія Грега 4/28/2002
Дітройт Андрій Лаврин 3/23/2003
Дітройт Адріян Піхурко 12/4/2002
Дітройт Ніна Прибула 6/12/2002
Дітройт Наталія Тобіянська 4/28/2002
Дітройт Славко Чубатий 12/8/2001
Гемпстед Маркіян Копистянський 12/8/2001
Клівленд Марко Боднарук 6/12/2003
Клівленд Адріян Грушкевич 6/12/2002
Клівленд Діяна Лішинецька 6/12/2002
Клівленд Орест Сoпка 6/12/2002
Лос Анджелес Лука Р. Гайвас 9/28/2002
Ню Бранзвик Аля Качала 6/12/2003
Ню Бранзвик Діянна Ставнича 6/12/2003
Ню Йорк Максим Артимишин 6/12/2003
Ню Йорк Аннастазія Березовська 6/12/2003
Ню Йорк Юрій Богданович 6/12/2002
Ню Йорк Данило Бузетта 6/12/2002
Ню Йорк Наталка Галатин 6/12/2002
Ню Йорк Адріяна Ганкевич 6/12/2003
Ню Йорк Андрея Геймур 6/12/2003
Ню Йорк Наталка Гов 6/12/2002
Ню Йорк Андрея Кебало 6/25/2003
Ню Йорк Іван Кіналь 12/4/2002
Ню Йорк Олесь Косович 6/12/2003
Ню Йорк Татіяна Кузьмович 6/12/2002
Ню Йорк Адріян Подпірка 5/7/2003
Ню Йорк Ляриса Рибак 6/25/2003
Ню Йорк Дарко Федаш 12/8/2001
Нюарк Ярема Белей (з Канади) 6/12/2003
Нюарк Олена Вельгаш 12/8/2001
Нюарк Петро Буняк 9/28/2002
Нюарк Мелася Долл 6/25/2003
Нюарк Маркіян Гадзевич 5/7/2003
Нюарк Мирослава Галібей 9/28/2002
Нюарк Оля Галібей 6/12/2003
Нюарк Тиміш Галібей 9/28/2002
Нюарк Таня Гук 4/28/2002
 Нюарк Андрея Попович 9/28/2002
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    Рочестер Наталка Скробач 9/28/2002
    Філядельфія Наталка Волчаста 1/26/2002
    Філядельфія Данило Тишовницький 1/26/2002
    Філядельфія Богдан Печеняк 4/28/2002
    Філядельфія Леся Біда 6/12/2002
    Філядельфія Юля Вандерворт 6/12/2002
    Філядельфія Андрій Гарасевич 6/25/2003
    Філядельфія Стефця Гомик 6/12/2002
    Філядельфія Наталка Гудь 6/12/2002
    Філядельфія Наталка Кужла 6/12/2002
    Філядельфія Наталія Процюк 6/12/2002
    Філядельфія Юрій Ставничий 6/12/2002
    Філядельфія Александра Федорійчук 6/122003
    Філядельфія Данило Швабюк 12/8/2001
    Чікаґо Михайло Войтихів 6/12/2003
    Чікаґо Антін Дурбак 6/12/2003
    Чікаґо Роман Кашуба 9/28/2002
    Чікаґо Данко Коцко 6/25/2003
    Чікаґо Оля Лебедєва 5/7/2003
    Чікаґо Адріян Павлюк 6/12/2003
    Чікаґо Маркіян Павлюк 4/28/2002
    Чікаґо Данило Прочко 9/28/2002
    Чікаґо Катя Сідельник 9/28/2002
    Чікаґо Таня Скубяк 6/12/2003
    Чікаґо Александер Сосенко 6/12/2003
    Чікаґо Христя Гановська 6/12/2002
    Без Станиці Наталія Андрейко 3/23/2003
    Без Станиці Олекса Бриндзя 9/28/2002
    Без Станиці Ніна Матійцьо 3/23/2003
    Без Станиці Христина Портер 12/4/2002
 

2. Відзначенні Св. Юрієм в бронзі (І-ше 
відзначення УСП) 

Рочестер Таня Кость 2/1/2003
Чікаґо  Любомир Домашевський 12/8/2001
 
3. Вибули з Пласту на власне бажання: 
Клівленд Марта Палажій 2/1/2003
Ню Бранзвик Лілея Клецор 9/28/2002
Чікаґо Руслана Завадович 4/28/2002
 
4.  Звільнена з УСП через вік  
Дітройт Христя Андрушків 12/4/2002

 
5. Вичеркені з Пласту за неплачення чл.внесків: 

Якщо відновили членство, дата подана в дужках () 
Бостон Тарас Грабець 3/23/2003
Бостон Наталка Кассараба 4/15/2002
Боффало Олена Боднарська 3/23/2003
Боффало Петро Коритко 4/15/2002
Боффало Марко Плешкевич 3/23/2003
Вашінґтон Олена Кравців 3/23/2003
Вашінґтон Марія Яворська 4/15/2002

Дітройт Леся Журківська 4/15/2002
Дітройт Христя Каранець 3/23/2003
Дітройт Христя Казевич 4/15/2002
Дітройт Гриць Соболь 4/15/2002
Дітройт Ліда Цісарук 3/23/2003
Ню Бранзвик Стефан Качала 4/15/2002
Ню Йорк Ляриса Дурбак 3/23/2003
Ню Йорк Наталка Олинець 3/23/2003
Ню Йорк Данило Савицький 3/23/2003
Ню Йорк Марко Савицький 4/15/2002
Ню Йорк Лариса Сидорак 4/15/2002
Ню Йорк Маріяна Смаґа 4/15/2002
Ню Йорк Влодко Чабан 4/15/2002
Ню Йорк Тамара Шобар 3/23/03
Нюарк Стефан Витвицький 4/15/2002
Нюарк Олександер Даник 3/23/2003
Нюарк              Романа Kігічак 3/23/2003
Нюарк Оксана Сворак 4/15/2002
Нюарк Тарас Семчишин 4/15/2002
Пассейк Андрея Кохановська 4/15/2002
Пассейк Роман Ваньо 4/15/2002

 Філядельфія Адріяна Бошко 3/23/2003
 Філядельфія Александра Бошко 3/23/2003
Філядельфія Петро Горбачевський 3/23/2003
Філядельфія Данко Кобзяр (5/7/03)
Філядельфія Андрій Луців 3/23/2003
Філядельфія Наталка Матла 3/23/2003

 Філядельфія Данило Пастушак 4/15/2002
 Філядельфія Дора Пастушак 3/23/2003
 Філядельфія Уляна Татунчак 3/23/2003
 Філядельфія Ігор Черник 4/15/2002
 Філядельфія Олег Черник 4/15/2002
Чікаґо Аля Бискош 4/15/2002
Чікаґо Павло Бискош 3/23/2003
Чікаґо Соня Данилюк 4/15/2002
Чікаґо Андрея Матвіїшин (4/15/2002)
Без Станиці Андрея Бойкович 4/15/2002
Без Станиці Михайло Ликтей 4/15/2002

 Без Станиці Марко Крушельницький 3/23/2003
 Без Станиці Адріян Куропась 3/23/2003
 Без Станиці Маркіян Кузич (3/23/2003)
 Без Станиці Адріяна Хромовська 3/23/2003
 Без Станиці Надя Чорнодольська 3/23/2003
 
Підчас цієї каденції було створено Пластовий 
Веб Сайт ЗСА.  Під назвою УСП можна знайти 
інформації про кожний старший пластунський 
курінь, імена курінних та осередкових, 
найновіші інформації/новини про УСП а 
найважніше, пояснення що прихід в УСП не є 
автоматічний!  На нашій сторінці можна знайти 
форму щоб записатися в УСП.  Багато 



 

10 

пластунів не знало про цю систему, і наша веб 
сторінка помагла розширити цю інформацію. 

 
6. Створенo Інтернет групу для старших 

пластунів в ЗСА 28-го січня, 2002.  
Знагодиться на www.groups.yahoo.com 
під назвою USPAmerica.  До кінця 
звітового часу, 71 пластунів записалися 
до цієї групи. 

 
7. Товариська зустріч УСП відбулася 14-го 

вересня, 2002 на оселі ‘Новий Сокіл’.  
Присутні були 22 старші пластуни з 
Дітройту, Клівленду, Рочестер, Чікаґо, 
Кергонксон, Ню Йорк, Нюарк та кількоро 
без станиць.   

 
8. Крайовий З’їзд УСП відбудеться 13-14 

вересня, 2003 на оселі ‘Вовча Тропа’. 
 
СКОБ! 
 
ст. пл. Андрея Якубович, Бурх. 
Крайовий Референт УСП  
 
 

ЗВІТ 
Протоколярного Писаря 

 

за час від жовтня 2001р.  до жовтня 2003р. 
 

У звітовому часі відбулося 13 сходин 
пленуму КПС.  Від жовтня 2001 до лютого 2002,  
пост протоколярного писаря займала пл. сен. 
Ірка Савчин-Долл і є відповідальною за 
протоколи ч. 1, 2 і 3.  Протокол ч. 4 написала 
пл. сен. Оля Стасюк.  У квітні 2002  я перебрала 
обов’язки протоколярного писаря і написала 
протоколи ч. 5 – 13.  Я була присутня на 
сходинах пленумів ч. 5, 7, 8, 9, 10, 12 і 13.  
Протоколи із телеконференційних сходин ч. 6 і 
11 я написала із  ”CD’s”, які записав Тиміш 
Гнатейко.  Усі сходини були записані на тасьмах 
або “CD’s” які я вживала разом із своїми 
записками.  

Вважаю, що це було дуже помічне і 
пропоную, щоби продовжувати ці звукові 
записки в майбутньому.  Всі протоколи були 
вислані е-поштою до Голови КПС, який потім 
вислав їх е-поштою всім членам КПС,  КПР і 
канцелярії КПС.  

С.К.О.Б! 
 

пл. сен. Роксоляна Галібей 
протоколярний писар КПС 

ЗВІТ 
із праці Кореспонденційного 

секретаря КПС 
за час від жовтня 2001р. до жовтня 2003р. 

  
1. У звітовому часі вислала 30 листів та подяк 

за фінансові пожертви на Пласт, в тому 
також за пожертви на потреби делеґатів, які 
їдуть на Збори КУПО до Києва. 

2. Вислала 32 запрошень на Крайовий 
Пластовий З’їзд (до Начального Пластуна, 
Голови ГПБ, Головнії Булавної Сеніорату, 
КПС в країнах де існує Пласт,  до пластових 
Капелянів, молодечих організацій, установ, 
тощо). 

3. Виготовила в порозумінню з канцелярією  
формуляр – подяку,  яку тепер канцелярія 
висилає жертводавцям. 

4. Переглядала обіжники, звіти, повідомлення 
та листи членів КПС. 

5. Оформила та вислала Різдвяні та Великодні 
поздоровлення до часописів. 

6. Полагоджувала справи пов’язяні з 
написанням історії Пласту в Америці 
(вислала матеріяли, адресарі та інші 
інформації др. Андрієві Сороківському, який  
ориґінально погодився написати цю 
історію). З  незалежних від нас причин, 
після короткого часу,  др. Сороківський 
відмовився від цеї праці.Тепер ця праця є в 
застою. 

7. Подбала про виготовлення відзнаки на 
КПЗ’їзд, та прикрасу сцени. 

 
Тут хочу подякувати пл. сен. Петрові 
Дармограєві за запроєктування відзнаки на  
КПЗ’їзд,  та за виготовлення емблеми. 

 
С К О Б ! 

 
пл. сен. Галина Кутко 

Кореспонденційний секретар 
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ЗВІТ з Діяльності Крайового Проводу УПС 
 
 
 

 
 

 



 

12 

 
 



 

13 

 
 
 
 
 



 

14 

×ËÅÍÑÒÂÎ ÏËÀÑÒÓ Â ÇÑÀ 1951-2003 ïîäàíå ïî óëàäàõ

526

1078

956

1339

1214 1229

1112

991
953 942

865
802

646

556
522 508 504 483 492

425 448
412 403 420

493

1084

1391
1358

1495

1688 1670
1717

1577

1495

1301
1237

1114
1051

802

702

608
558 548 531 532

566 555 549

0
100

200
300

400
500

600
700

800
900

1000
1100

1200
1300

1400
1500

1600
1700

1800

19
51
19
57
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79

19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03

ÓÏÍ

ÓÏÞ

ÓÑÏ

ÓÏÑ

 

 



 

15 

 
ЗВІТ З ДІЯЛЬНОСТИ 

ГОЛОВИ ВИХОВНОГО СЕКТОРА 
 

за час від 21-го Х. 2001 р. до 1-го Х. 2003р. 
 

1. Організація 
Голова Сектора:   пл. сен. Всеволод Гнатчук, ЛЧ  
Крайовий Комендант УПЮ: ст.пл. Василь Літепло, ЛЧ 
Крайовий Комендант УПН: пл.сен. Уляна Слабіцька  

(до 2002 ст. пл. Харитя Петріна, ПС) 
Голова Крайової Таборової Комісії (КТК) 

      ст. пл. Андрій Нинка, ЧМ 
Діловод Вишколу УПЮ:       ст. пл. Діяна Юрчук 
Діловод Вишколу УПН:            ст. пл. Кая Нинка 
Діловод тіловиховання: 

   ст.пл. Романа Климкович,ЧП 
Референт орг. нових пл.угруповань далекого 
віддалення:              пл. сен. Роман Завадович, ВО 
 
2.  Перегляд Праці  

Хоч склад цієї КПС-ни був один з наймолодших, 
якщо не наймолодший, а особливо у Виховному 
Секторі, уважаю, що вив'язався добре зі своїх 
обовязків, чому свідчать звіти поодиноких 
діловодів і майже в повному виконані доручень 
ХХУ Крайового Пластового Зїзду. Сходини КПС, як і 
Виховного Сектора, відбувалися у чисто пластовім 
дусі. Члени сектора були присутні у 80-100 
відсотках на пленумах КПС і сходинах сектора. 
Більшість справ були полагоджувані електронною 
поштою або як частина пленуму КПС.  Відбулося 
п'ять сходин сектора, в більшості з початку 
каденції. Відділи сектора активно уживають 
пластовий веб-сайт, а кореспонденційна мова 
членів є українська. П’ять членів взяли участь у 
Семінарі Готуйсь/Юнак у Торонто. 

Пластові табори (УПЮ, УПН, і Пташата) 
відбувалися по усіх активних пластових оселях 
окрім Нового Сокола у 2003 році. У 2003 році, 
вперше, зорганізовано спеціялізаційний табір 
ґольфістів, теренової гри, та туристично-
мандрівний табір в Україні. Розглядається 
можливості табору нуркування (scuba diving) на 
Фльориді. Всі виховно-вишкільні табори були 
перевірені членами КПС, а в 2003 році включено 
ще і всі табори Пташат. Окрім небагатьох виїмків, 
всі команди і булави були обсаджені 
кваліфікованими виховниками. Включаючи всі 
спеціялізаційні табори то, пересічно, річно таборує 
около 1,000 учасників/иць. 

Юнацтво, окрім таборів та вишколів, бере 
участь у Орликіядах та окружних Святах Юрія (у 
2002 році було два святя). У 2002 році 35 юнацтва 

узяло участь у ЮМПЗ 2003 в Україні а в 2003 році 
троє у таборі „Золота Булава” в Канаді. Іменовано 
15 скобів, 13 вірлиць та одну на ступінь вірлиці 
гребця. Одна юначка одержала Перше Юнацьке 
Відзначення.  

Пл. сен. Уляна Слабіцька, ставши Крайовим 
Командантом УПН, узяла „під своє крило” Пташат. 
Від того часу КПС зачав більш активно цікавитися 
цим. Справа де повинні „належати” Пташата буде 
дальше дискутована на Малій Раді Орлиного Круга 
підчас ХХУІ Крайового Пластового Зїзду. Тому що 
справа „Пташат” стає дуже актуальною, творяться 
«гуртки» Пташат по багатьох станицях та 
відбуваються табори на оселях, пл. сен. Неля 
Сохан, ПС згодилася відновити і усучаснити 
відповідну „документацію” Пташат щоби 
запоручити одноякісність зайнять з пташатами. 

Як бачимо зі звітів референтів вишколів, 
вишколи відбуваються реґулярно, часто з великою 
участю юнацтва. Однак, ще далі відчувається брак 
кваліфікованих виховників так по станицях як і на 
таборах. Рівнож, дуже тяжко піднайти людей до 
переведення вишколів.    

Виготовлено нові вимоги для юнацького 
ВФВ і тепер просліджується висліди. В звітовому 
часі виконали вимоги до ВФВ 182 з УПЮ. 
Пожвавлено заохочення до ВФВ межи УСП/УПС- 
шеcтеро з УСП і троє з УПС виконали вимоги. 
Випрацьовано новий цикль відзначок, залежно від 
віку (в УПС/УСП) та сувористи вимог. Чекаємо 
апробату ГПБ- це представляє зміну однострою і 
вимагає затвердження на Зборах КУПО. Зачалося 
підготвку програми тіловиховання для УПН.  

Покликано комісію для підготовання 
програми для юнацтва яке вступає до Пласту у віці 
13-16 років. Комісію очолив пл. сен. Орест 
Темницький, ЧМ а членами стали пл. сен. Роман 
Гриців, ОХ, ст. пл. Василь Літепло, ЛЧ, пл. сен. 
Дарія Якубович, Бурх. і пл. сен. Всеволод Гнатчук, 
ЛЧ. Комісія рішила не виробляти окремої програми 
бо обставини по станицах є pізноманітні а 
правильник УПЮ дозволяє на примінення здавання 
проб залежно від обставин. Натомість, буде 
подаватися на пластовій веб сторінці успішні 
„примінення програми” по станицях. 
 Попередньо, як організувалися пластові 
групи, на місці організування вже існувало ядро 
досвідчених пластунів котрі підготували/зібрали 
групу (часто з членами усіх уладів) і лишень 
потрібно було цю групу офіційно затвердити. В 
таких обставинах було самозрозуміло, що таке 
оформлення підупадало під сектор Зв'язків і 
Організації. Сьогодні ми пробуємо створювати 
пластові групи де є поодинокі люди доброї волю, 
але малого досвіду, і де треба 
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переконувати/доказувати родичам, дуже часто з 
четвертьої хвилі, про корисність приналеження до 
Пласту. Виринає питання, чи є більш доцільним  
створювати пластову групу і тоді починати виховну 
працю, чи зачати виховною працею, запалити 
молодь ідеєю пластування і показати родичам 
доцільність приналежності до Пласту, а тоді їх 
уформлювати в пластову групу. Щоби випробувати 
цю другу концепцію, кооптовано пл. сен. Романа 
Завадовича, Вовк. зайнятися підготовкою далеко 
віддалених груп до зорганізовання яко пластових 
одиниць. Девятого лютого 2002 року, у 
присутності друга Романа, засновано підготовчу 
пластову групу в Ст. Пітерзбурзі, Фльорида. 
Провідником групи обрано пл. сен. Олю Черкас. 
Помагають подругзі Олі пл. сен. Марта Кузьмович, 
Гр і пл. сен. Людмила Дармограй, ГР в 
підготуванню дітей. Нажаль, тяжче з 
переконанням родичів (майже 100 процентово з 
четвертої хвилі) про потрібність вплачення 
членських внесків, та не тратимо надії.  
Розглядається можливості зорганізовання групу у 
Атлянта, Джорджія і Міямі, Фльорида. 

На місце пропущених чисел “Готуйсь” і 
“Юнак-а” розіслано “Новацького Співаника” і 
“Пластового Довідника”. 

Курінь УПС і УСП “Ті, що греблі рвуть”, 
разом із Рефератом Школи Булавних, провіряє 
розроблені матеріяли на вмілости УПЮ і плянує 
видати, „як найскорше”, матеріяли до практичних 
вмілостей та створити бібліотеку матеріялів для 
виховників.   

Окрім координування праці членів 
Виховного Сектора та подавання порад і 
напрямних членам сектора, я теж був провідником 
пластової групи з ЗСА на ЮМПЗ 2002 та був 
призначений до членства дирекції Видавництва 
при ГПБ. Рівнож, брав активну участь у з’їздax 
станичних і виховників, де перевів гутірку про 
важливість і корисність уживання української мови 
(2002p.), у Святax Юрія  (2002 і 2003p), відвідав 
Орликіяду у 2001р. та заступив голову на сходинах 
ГПБ, 17-18 серпня 2002 року у Свіржі, Україні. 
Перевірив станичні табори УПН та Пташат на Оселі 
Зелений Яр (2002 і 2003p.) і табір пташат на 
Союзівці 22- 28 червня 2003p. Почав складати 
лексикон українських слів/висловів до 
коресподенції е-поштою.   

Від квітня до кінця серпня 2002р. майже 
увесь мій час був присвячений ЮМПЗ 2002  в 
Україні. Зорганізовано поїздку що включала 
відвідини української амбасади у Києві, зустріч з 
пластунами Німеччини на Дніпрі, та зустріч з 
Блаженнішим Патріярхом Гузарем і Єпископом 
Глібом. У зустрічі узяло участь 52 осіб зі ЗСА. ( Це 

числа не включають осіб, які їхали „самостійно", як 
напр. голова ГПБ, 1-ій заступник коменданта 
зустрічі, і т.п.) Дев’ять членів УСП/УПС були в 
підтаборових булавах і командах. Заступниками 
провідника були пл. сен. Марта Кузьмович, ГР і пл. 
сен. Роман Гриців, OX.  

На виставку підчас ЮМПЗ привезено два 
експонати- гуртка „Дикі Кабани” зі Шікаґо (дво 
метровий експонат “ЮМПЗ у Знимках”) і  експонат 
“Пласт у ЗСА” підготований пл.сен. Олею Стасюк і 
пл. сен. Мартою Кузьмович, ГР. Рівнож, були 
виложені „Альбом  50 ліття Пласту” та пропамятні 
книги з 50-ліття ЗСА і станиць у Дітройті, Пасейку, 
Філядельфії і Чікаґо. 

На загал, помимо зливних дощів підчас 
прогульок першого тижня і „спартанської” їди та 
„розлізлої” програми у Свіржі, юнацтво 
повернулося задоволене і згадує з приємністю 
зустріч- а це найважніше!  

 
3.  Заувага 
Уважаю, що найбільш пекучою нашою проблемою 
є занепад уживання української мови. За останніх 
пару років, на таборах, а особливо таборах УПН, 
майже не чути української мови від дітей і що раз 
рідше від братчиків/сестричок. Перевіряючи табір 
Пташат на Союзівці зауважив що 
„братчики/сестрички” родичі відразу по закінченню 
зайнять переходили на англійську мову говорячи 
до своїх дітей! Таке явище є ЖАЛЮГІДНЕ! Ми 
ґальопуємо до цілковитого занепаду української 
мови у Пласті! Тому, пропоную щоби ХХVI Краєвий 
Пластовий Зїзд вибрав відповідну комісію яка б це 
неґативне явище розглянула і винесла конкретні 
пропозиції як йому запобігти.  
Більш детальні інформації подані у звітах дотичних 
діловодів та в числі 206 Пластового Листка 3 
грудня 2002p. 
 
4.  Подяка 
Дякую усім друзям і подругам що допомгли мені у 
виконуванні моїх обовязків. Особливо дякую 
гурткові „Дикі Кабани” з Чікаґо та пл. сен Олі 
Стасюк і пл. сен. Марті Кузьмович, Гр за їхні 
експонати на ЮМПЗ 2002.  
 
СКОБ! 
 
пл.сен. Всеволод Гнатчук, ЛЧ 
Голова Виховання і Вишколів  
vykh@plastusa.org 
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ЗВІТ  
КРАЙОВОГО КОМЕНДАНТА ЮНАЦТВА 

 
за час від 21-го жовтня, 2001 р. до 1-го вересня, 2003 р. 

 
1. Склад булави Крайового Коменданта 

УПЮ –ЗСА: 
Крайовий Комендант УПЮ  

ст. пл. Василь Літепло, ЛЧ 
Референт Морсько-Літунського Пластування 

 пл. сен. Юрій Кузьмович, ЧМ 
Референт Самітників 

  пл. сен. Марта Кузьмович, Гр. 
 
2. Звіт із виконання резолюцій Малої Ради 

Скобиного Круга XXV КПЗ’їзду 
1. Провадити програму УПЮ згідно з 

Правильником УПЮ-ів (ГПБ, 1998) і 
Напрямними до Програми УПЮ (2001 р.) – 
В усіх моїх комунікаціях зі зв’язковими, 
впорядниками та юнацтвом, звертаюся до 
них щоб вони додержувалися правильника. 

2. Подбати, щоб Вишкіл Юнацьких 
Впорядників відбувався на терені ЗСА 
реґулярно, у формі однотижневого 
вишколу під час літа на пластовій оселі – 
за це відповідає Діловод Юнаць. Вишколу. 

3. Переводити інтенсивні варіянти скороченої 
програми вишколу УПЮ для тих членів 
УСП, УПС і батьків, які не можуть відбути 
однотижневого вишколу, але бажають 
стати виховниками – за це відповідає 
Діловод Юнацького Вишколу 

4. Подбати, щоб програма УПЮ, зокрема на 
таборах, відбувалася за пластовими 
ступенями а не за віком – З того що я 
знаю, зайняття на окружних юнацьких 
таборах відбуваються за ступенями.  Я мав 
контакт з комендантами окружних 
юнацьких таборів за час цієї каденції, і 
спрямував їх у цю сторону, головно в 
розмовах про зайняття з розвідувачами. 

5. Опрацювати зі станичними, кошовими й 
зв’язковими, плян інтензивної програми 
практичного пластування в природі, щоби 
уможливати новоприбулим до Пласту 
юнакам і юначкам дорівняти їхнім 
ровесникам які мають ступені учасника або 
розвідувача – за це відповідає Голова 
Виховного Сектора. 

6. Подбати, щоб виховники і курінні ради 
були точно обзнайомлені із системою 
юнацьких відзначень, і щоб, у відповідних 

обставинах, відзначення були надані на 
таборах чи в куренях і в станицях – 
Розповсюдження правильників через 
Інтернет помагає виховникам мати доступ 
до принципів відзначень.  Я перевіряю всі 
прохання на перше юнацьке відзначення. 

7. Подбати і перевіряти, щоб в цілому краю 
були однаково дотримувані вимоги 
юнацьких проб і вмілостей – Я перевіряю 
всі анкети на третю пробу, яка є найвища 
проба в юнацтві.  Я мушу мати довір’я до 
виховників і зв’язкових щодо дотримання 
певного рівня інших проб та вмілостей. 

8. Подбати, щоб у 2003 р. відбувся Крайовий 
Вишкільний Табір – гляньте на ч. 10. 

9. Подбати, щоб в 2002 р. відбувся Вишкіл 
Зв’язкових – за це відповідає Діловод 
Юнацького Вишколу. 

10. Остаточно придбати однострої для 
членства Пласту в ЗСА – за це відповідає 
Діловод Господарки. 

11. Перевірити вимоги здобуття ВФВ – за це 
відповідає Діловод Тіловиховання. 

12. Докласти зусиль щоб юнацтво ЗСА взяло 
численну участь в ЮМПЗ в 2002 р. в 
Україні – гляньте на ч. 9. 

13. Вимагати, щоб станиці притримувались 
статутових приписів відносно віку 
прийняття і звільнення з уладів – гляньте 
на ч. 15. 

14. Вимагати і перевіряти участь пластової 
молоді в школах українознавства – я цю 
справу ще не доторкнув.  Це є ще 
проблемою. 

 
3. Малі Ради Скобиного Круга 

Під час звітового часу відбувалися дві Малі 
Ради Скобиного Круга в ЗСА, обидві під час 
річних Нарадах Станичних і Виховників.  Я 
очолював ті дискусії.  Списки акції з тих Рад 
подані нижче. 
 
Список акції з Малої Ради Скобиного Круга 27-го 
квітня, 2002 р.: 

1. Давати виховні матеріяли і форми на веб-
сторінку – Форми давно є на веб-сторінці.  
Є брак виховних матеріялів в електроніній 
формі. 

2. Виповнити веб-сторінку іншими речами 
(напр. місце розмов, питання про Третю 
Пробу, та виховну частину) – гляньте на ч. 
11. 
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3. Вислати звіт з Семинаря про журнал Юнак 
– зроблено. 

4. Створити контакт з організаторами 
Орликіяди та з Союзівкою – гляньте на ч. 
8. 

5. Виписати список обов’язків для опікунів на 
Орликіяду – гляньте на ч. 8. 

6. Видати список питань до третьої проби – 
гляньте на ч. 11. 

7. Зробити копії календаря таборів УПЮ і УПН 
для розповсюдження – існує на веб-
сторінці. 

8. Підшукати учасників на вишколи – 
зроблено. 

9. Видати запитники для учасників і 
провідників про ВФВ цього літа – Діловод 
Тіловиховання виконав цей обов’язок. 

 
Список акції з Малої Ради Скобиного Круга 22-го 
березня, 2003 р.: 

1. Видати приклади проєктів або виповнений 
прикладний індекс третьої проби – Я міняв 
індекс до третьої проби, але ще треба 
зробити відповідні зміни та додатки до 
напрямних. 

2. Передумати всі вікові передумови на 
табори – гляньте на ч. 15. 

3. Заохотити зв’язкових бути розважливими з 
підписанням анкет на табори – гляньте на 
ч. 15. 

 
4. Іменування Скобів і Вірлиць 

У звітовому часі іменовано 15 скобів і 13 
вірлиць.  Це показує велику працю нашої молоді 
та їхніх виховників.  Дякую всім зв'язковим і 
виховникам з якими я мав нагоду співпрацювати 
під час процесу перевірення індексів до третьої 
проби. 
Реєстер Скобів 
#337 Юрій Ставничий 2.ІІ.2002 Філя. 
#338 Роман Кашуба 11.V.2002 Чікаґо 
#339 Олесь Григорчук 11.V.2002 Чікаґо 
#340 Данило Прочко 25.V.2002 Чікаґо 
#341 Андрій Гарасевич 27.V.2002 Філя. 
#342 Маркіян Гадзевич 7.VI.2002 Нюарк 
#343 Павло Яримович 7.VI.2002 Нюарк 
#344 Олесь Косович 8.VI.2002 Ню Йорк 
#345 Микола Пилип 8.VI.2002 Ню Йорк 
#346 Адріян Подпірка 8.VI.2002 Ню Йорк 
#347 Іван Кіналь 9.XI.2002 Ню Йорк 
#348 Антін Дурбак 25.V.2003 Чікаґо 
#349 Марко Боднарук 25.V.2003 Клівленд 
#350 Адріян Павлюк 25.V.2003 Чікаґо 
#351 Богдан Паславський 6.VI.2003 Нюарк 

Реєстер Вірлиць 
#479 Дара Бравн 6.І.2002 Боффало 
#480 Стефа Гомик 2.ІІ.2002 Філя. 
#481 Мирослава Галібей 27.V.2002 Нюарк 
#482 Оля Галібей 27.V.2002 Нюарк 
#483 Маланка Мисило 7.VI.2002 Нюарк 
#484 Меланія Нич 7.VI.2002 Нюарк 
#485 Христя Яримович 7.VI.2002 Нюарк 
#486 Марта Яцикевич 7.VI.2002 Нюарк 
#487 Адріяна Ганкевич 8.VI.2002 Ню Йорк 
#488 Ляриса Рибак 8.VI.2002 Ню Йорк 
#489 Христя Гудь 11.I.2003 Філя. 
#490 Александра Гаврилишин 25.V.2003 Ваш. 
#491 Андрея Геймур 7.VI.2003 Ню Йорк 
 
В липні, 2003 р., я створив новий індекс до 
третьої проби.  Суттєво, він є подібний до 
старого індексу, але головно, дає більше місця 
вписувати проєкти.  Цей індекс також пробує 
підкреслити важливість затвердженого пляну 
даного проєкту перед його виконанням, та 
долучення посвідок таборів, вмілостей, ВФВ, і 
т.п. Я хочу, щоб зв’язкові були більш 
заанґажовані в плянуванні проєктів, та їх 
виконанню, щоб вони були певні, що ті проєкти 
будуть корисними.  Прошу всіх, що починають 
третю пробу уживати цей новий індекс, замість 
старого. 
 
Заохочую всіх розвідувачів і розвідувачок 
здобути третю юнацьку пробу.  За останній рік 
відбулася менша кількість іменувань скобів та 
вірлиць ніж попереднього року.  Запрошую всіх 
зв’язкових і зацікавленого юнацтва оглянути 
веб-сторінку УПЮ,  де можна знайти додаткові 
інформації про процес виконання третьої проби. 
 
5. Номінація на 1-ше Відзначення УПЮ 

На рекомендацію зв'язкової 4-го куреня 
УПЮ-ок ім. Ольги Басараб, пл. сен. Марії 
Леськів, і станичного в Філядельфії, КПС надала 
Перше Юнацьке Відзначення пл. вірл. 
Наталії Гудь.  Я переводив церемоніял під час 
Свята Юрія (27-го травня), 2002 р.  Це найвище 
юнацьке відзначення було надане Талі за 
відмінне виконання обов'язків курінної протягом 
двох років, та за взірцеву пластову поставу. 
 
6. Іменування на Вірлицю-Гребця 

На рекомендацію Референта Морсько-
Літунського Пластування, КПС надала ступінь 
вірлиці гребця пл. вірл. Татяні Кузьмович з 
Ню Йорку.  Іменування відбулося 8-го червня, 
2002 р. в Ню Йорку.  Його переводив Референт 
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Морсько-Літунського Пластування, пл. сен. Юрій 
Кузьмович, ЧМ.  Його звіт окремо поданий. 
 
7. Свято Юрія 

2002 року відбулися два Свята Юрія/Свята 
Весни – одне на Вовчій Тропі під проводом 
Лісових Чортів на тему „Пластове добре діло", і 
друге на Писаному Камені під назвою „Скобів 
орлиний ми рід".  2003 р. відбулося одне Свято 
Весни на Новому Соколі.  Його організував 
курінь Бурлаки, і комендантом був ст. пл. Мирон 
Депутат, Бур.  Свято мало за клич „Знайди 
себе”.  Я себе знайшов у булаві обидвох свят.  
Думаю, що такі події показують як старшо-
пластунські курені можуть гарно співпрацювати 
для добра юнацтва. 
 
КПС не відповідає за приготовлення тих Свят, 
але щоби олегшити справу координації, курені 
УСП, або інші групи які хочуть зорганізувати 
Свято Юрія, повинні зголоситися до мене, і ці 
інформації підуть на веб-сторінку.  Можна 
відбути декілька свят якщо групи захочуть їх 
зорганізувати. 
 
8. Орликіяда 

Орликіяда 2001 р. відбулася 10-11 
листопада на Союзівці, і я мав нагоду її 
відвідати.  На загал, змагання гарно 
відбувалися, але часами бували проблеми з 
поведінкою і браком пошанування майна.  Ця 
справа була дискутована під час Малої Ради 
Скобиного Круга 27-го квітня, 2002 р.  На 2002 
р., було запляновано мати перевірку всіх кімнат 
разом з опікунами та представниками Союзівки 
перед і після Орликіяди.  Курені були фінансово 
відповідальні за нанесену шкоду.  Також, були 
запляновані стандартні правила щодо нічної 
тиші.  Деякі „опікуни” легковажали в минулому 
їхньою відповідальністю за нічну тишу. 
 
Я приготовив нові правила Орликіяди та список 
обов’язків опікунів загонів.  Я перейшов ці 
матеріяли з управою Орликіяди, але вже було 
запізно змінити на даний рік, і деякі члени 
куреня Орликівці вважали, що всі ці правила 
були за скомпліковані.  Під час Орликіяди 2002 
р., яка відбулася 9-10 листопада, перевірка 
кімнат відбулася під час реєстрації, та комендант 
Орликіяди і я мали нагоду перейти деякі вимоги 
з опікунами.  Виглядало, що того року Орликіяда 
відбулася без великих проблем. 

Я також дискутував з Орликівцями про 
приготування матеріялів для юнацтва, та інші 
організаційні справи, як переведення змагань.  
Вони вже мали добровольця на матеріяли на 
2003 рік, але завжди принимають яку небудь 
поміч від охочих старших пластунів чи сеніорів. 
 
9. ЮМПЗ 
В серпні 2002р. відбулася ЮМПЗ в Україні.  Між 
членами були 19 юнаків і 16 юначок з Америки.  
Хоч дощ лляв під час  цілого першого етапу, 
відгук юнацтва був дуже позитивний.  Їм дуже 
подобалася зустріч з пластунами з різних країн, 
а головно з тими з України.  Я вважаю, що КПС 
повинна була краще підтримати цю Ювілейну 
Зустріч через оголошення та чіткіше 
поширювання інформацій.  Через цю причину, 
та можливо через кошт та інші застереження, 
багато пластових родин рішило не висилати 
своїх дітей. 
 
10. КВТ 

27-го липня до 8-го серпня, 2003 р. відбувся 
одинадцятий з черги Крайовий Вишкільний Табір 
(КВТ ХІ) в Лексінґтоні, НЙ.  15 учасників здавали 
проєкти та вмілости до третої проби.  Я був 
організатором та комендантом цього табору.  
Звіт з КВТ ХІ подано окремо. 
 
11. Веб-сторінка 

Ця каденція бачила заснування нової веб 
сторінки, http://www.plastusa.org.  Це повинно 
бути першим місцем де люди шукають за 
інформаціями.  Крім правильників, індексів, 
посвідок та „Напрямних до Програми УПЮ”, які 
там можна було знайти від початку,  тепер там 
також існують відповіді  на питання про третю 
пробу, інформації про додаткові спеціялізаційні 
проби гребця та обсерватора, інформації про 
однострої та список куренів.  Я вважаю, що це 
була одна з головніших і найбільш корисних 
досягнень цієї КПСтаршини, і вірю що ми всі 
додамо більше зусиль в розбудові нашої веб 
сторінки. 
На будуче, я пляную мати більше інформацій на 
сторінці УПЮ,  наприклад забезпечену сторінку 
для зв'язкових, також сторінку для юнацтва – 
самодіяльні розмови, гри, конкурси, і т.п.  Деякі 
ці додатки залежать від наших технологічних 
можливостей чи помочі. 
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12. Видавництво 
Я брав участь в семінарі журналу Юнак 1-3 

лютого, 2002 р. в Торонті.  Семінар провадила 
редактор Юнака, пл. сен. Оксана Закидальська з 
Торонта. 

За дальшими інформаціями можна 
сконтактуватися з редакцїєю на адресу 
zakyldalsky@sympatico.ca.  Веб-сторінку Юнак 
(де можна замовити „Юнак для Виховників") 
можна відвідати на 
http://www.plast.ca/yunak/index.html. 

Пластовий довідник є пластовою книжкою на 
рівні Життя в Пласті, і є леґальним пластовим 
посібником для вимог до проб.   Довідник був 
розповсюджений в ЗСА під час звітового часу.  
Довідник можна купити в крамниці на Інтернеті 
(http://www.plastusa.org/store/index.php).   
Рекомендується всім виховникам і юнацтву 
купити копію книжки.  Пластовий довідник є 
знамените, дотепне видання для теперішніх 
пластунів. 
 
Я ще шукаю Референта Видавництва якого я 
хочу включити в булаву Крайового Коменданта, 
щоб мені допоміг зі справами видавництва.  
Зацікавлені старші пластуни чи сеніори можуть 
зголоситися до мене. 
 
13. Виховні звіти 

Цього року я відновив річні Звіти Гуртка та 
Звіти Куреня.  На жаль, не міг змістити всіх своїх 
змін до часу роздання звітів.  Але, думаю що 
нові форми беруть деякі кроки в правильний 
напрям.  Я пробував їх зробити легшими і 
виразнішими.  Я ще хочу, в майбутньому, бачити 
стандартну систему електронічних книг в 
додатку до теперішніх виховних книг.  Я вірю, 
що це облегшить процес звітування, щоби 
виховники могли звернути свою енергію на 
важніші справи – завваги/потреби.  Щоб цей 
проєкт виконати візьме досить багато праці, як і 
також співпрацю з іншими уладами, щоби була  
стандартизація поміж звітами станиць, 
скарбників, гнізд, і т. п.  В між часі, виховники 
повинні старатися провадити книги і 
відгукнутися з проблемами чи ідеями до мене. 
 
14. Самітники 

До кінця лютого, 2002 р., пл. сен. Роман 
Білинський, Сір. виконував обов'язки Референта 
Самітників.  Від 1-го березня, пл. сен. Марта 
Кузьмович, Гр. перебрала цей пост.  Вона собі 

добрала двох виховників – ст. пл. вірл. греб. 
Татяну Кузьмович і ст. пл. скоб греб. Маркіяна 
Павлюка – до помочі.  Її звіт поданий окремо. 
 
15. Справи в краю 
 

Українська мова 
Стан yкраїнської мови нашої молоді занепадає.  
Це є дуже важна справа над якою ця 
КПСтаршина застановлялася.  В моїй опінії, є 
один спосіб цьому зарадити а саме,  вимагати і 
самим вживати виключно українську мову 
в усіх пластових діях.  Це мусить прийти від 
проводу організації, і плисти в долину.  Це 
помагатиме, але не направить ситуацію.  
Одинока правдива відповідь є постійній вжиток 
української мови в домах наших молодих 
пластунів.  Лише зі співпрацею батьків можемо 
дійти до мети. 
 
Підпис Зв’язкового 
Хочу пригадати всім про авторитет зв’язкових у 
рішеннях відносно участі в таборах.  Зв’язковi 
(або впорядники самостійних гуртків) і 
тільки зв’язкові можуть підписaти таборові 
анкети для свого юнацтва – не станичні, не 
члени ОТК.  Це є велика відповідальність для 
зв’язкових, і вимагає, щоб вони дотримались до 
правил пластової старшини.  Наприклад, 
вимагаємо, щоб нові члени вписалися до Пласту 
бодай три місяці перед таборами, і брали 
активну участь в юнацькій програмі в станиці 
або з впорядником самітників впродовж тих 
місяців, щоби бути приготовленi до табору.  
Табір повинен бути завершенням річної праці, 
не перший крок в юнакуванні.  В якійнебудь 
ситуації, зв’язкові повинні серйозно ставитися до 
цієї відповідальності, і батьки та члени 
пластового проводу повинні шанувати цю 
систему. 
 
Пластовий вік 
Під час звітового часу, прийшли до мене різні 
особисті справи відносно віку, головно про вік 
переходу між уладами.  До тепер, я та інші 
члени КПСтаршини старалися спрямувати осіб у 
тих ситуаціях до Правильника УПЮ та 
Напрямнах до Програми УПЮ.  Рідко бачилося 
дійсно виїмкову ситуацію.  Я підкреслив ці 
правила зв’язковим та іншим в позиції 
авторитету. 
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Це булa дуже неприємна частина моєї праці на 
пості Крайового Коменданта.  Я хочу створити, 
разом з Крайовим Комендантом Новацтва, 
систему “Пластового Віку” для УПН і УПЮ.  
Новий член Пласту (напр. новий новак чи 
новачка) знав б відразу в котрому році буде 
переходити до УПЮ, коли зможе брати участь в 
деяких таборах та вишколах, коли буде 
звільнений з УПЮ, тощо.  Це було б базовано на 
даті народження, кляси в  школі, та на інших 
обставинах.  Тоді, було б багато легше для 
виховників та батьків.  У деяких випадках можна 
змінити пластовий вік даного пластуна через 
формальний процес. 
 
Я не вспів в звітовому часі приготовити таку 
систему, але почав збирати інформації та ідеї.  
Проблема є що кожна околиця має інакші 
правила щодо дати народження і кляси в школі.  
Хочу в близькому майбутьньому це виправити в 
співпраці з ККН. 
 
Старше юнацтво 
На мою думку, треба підсилити систему 
юнакування для старшого юнацтва.  Дуже часто, 
старше юнацтво тратить зацікавлення в 
пластуванні – часто спішaться вступити до 
старшого пластунства,  перестають брати участь 
в таборах, або вибувають з Пласту.  Лишаються 
фраґменти гуртків в станицях та брак 
досвідченого юнацтва на таборах.  Є різні 
способи цьому зарадити.  Наприклад, можна 
додавати до програми вишколу УПЮ поради, як 
можна зацікавити старше юнацтво.  Також, 
можна заплянувати додаткові зайняття для 
старшого юнацтва на таборах.  Але, 
передумовою є добре обдуманий плян як це 
зробити.  Особливо по таборах, нема сьогодні 
прикладів такої програми, і нема тяглости 
добрих ідей, бо коменданти переважно 
міняються кожного року. 
 
Загально, я вважаю що старше юнацтво 
повинно мати багато більше 
відповідальности в провадженні куреня, чи в 
станицях чи на таборах.  Зв’язкові та проводи 
таборів повинні до них звертатися коли є 
проблеми в куренях.  Конечно треба включити їх 
в провадженні куренів чи таборів, бо вони є 
прикладом для молодшого юнацтва, і вони 
будуть мати навіть більший вплив на молодших 
чим виховники. 

Якийнебудь табір, який відбирає старше 
юнацтво в часі окружних таборів на окрему 
програму шкодить пластовій системі 
самовиховання в якій конечно мати юнацтво на 
різних рівнях. На тому, що сеґреґуємо старше 
юнацтво, тратять не тільки молодші, (через брак 
прикладу і досвіду поміж таборовиками) як i 
також старші, бо тратять нагоду, практику і 
визов стати тими провідниками з яких за рік-два 
мають бути виховники.  Провідництво на таборі 
це необхідний крок у виробленні виховника.  
Тому вважаю, що табір старшого юнацтва, який 
відбувається на оселі Вовчій Тропі під час 
окружних таборів, шкодить пластовій системі 
самовиховання, і конечно злити його назад з 
окружними таборами.  Я хочу, надійно в 
співпраці з Головою КТК, або з малим комітетом, 
виготовити напрямні для комендантів юнацьких 
таборів з ціллю описати як включити старше 
юнацтво до таборової програми, щоб вони були 
зацікавлені, помагали провадити табір, 
підвищили рівень табору, та мали нагоду до 
самовиховання. 
 
16. Інша активність 
1. Я відбув Вишкіл Зв’язкових в листопаді, 2002 

р., і в липні, 2003 р., мені надано Головною 
Пластовою Булавою ступінь зв’язкового в 
Кадрі Виховників. 

2. Я був булавним на Зимовому Мандрівному 
Таборі в грудні, 2002 р. 

3. Я відвідував Вишкіл Юнацьких Впорядників в 
червні, 2003 р., і там переводив зайняття до 
IV-го Пластового Конґресу. 

 
17. Подяки 

Хочу щиро подякувати всім, що мені 
допомогли в мойому пості.  Особливо дякую пл. 
сен. Марті Кузьмович, Гр. за поради та за її 
працю зі самітниками.  Дякую пл. сен. Юрію 
Кузьмович, ЧМ за його працю з морським 
пластуванням.  Дякую всім зв’язковим та 
виховникам, з якими я працював.  Дякую членам 
КПСтаршини за їхню співпрацю, і дуже дякую 
пл. сен. Олі Стасюк за її невтомну і різноманітну 
поміч. 

СКОБ! 
 
ст. пл. Василь Літепло ЛЧ 

Крайовий Комендант Юнацтва 
kky@plastusa.org 
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Звіт з Крайового Вишкільного Табору ХІ 
27-го липня до 8-го серпня, 2003 р. 

Лексінґтон, НЙ 
 
 
 

Одинадцятий з черги Крайовий Вишкільний Табір (КВТ ХІ) відбувся на оселі Пластової Фундації в 
Лексінґтонi, НЙ (де відбувається Лісова Школа),  від 27-го липня до 8-го серпня, 2003 р. 
 
Не-офіційна тема КВТ була сальонові танці, під гаслом “Якщо можеш ходити, можеш танцювати”.  
Була ідея, що юнацтво вже має за собою знання, досвід, та ментальні і фізичні засоби, щоб виконати 
що потрібно.  Їм тільки потрібно нагоду ці речі зібрати і використати на дорозі самовиховання. 
 
Провід 
Команда табору була в такому складі: 
ст. пл. скоб Василь Літепло, ЛЧ     Комендант 
ст. пл. скоб Андрій Микита, ЛЧ     Бунчужний, Санітар 
ст. пл. вірл. Леся Гентиш     Писар 
 
а булава в такому складі: 
ст. пл. вірлиця Вікторія Баранецька (2-ий тиждень) 
ст. пл. Мелася Долл      Рятівник 
ст. пл. вірлиця гребець Татяна Кузьмович 
ст. пл. скоб Данило Літепло, ЛЧ    Обозний 
ст. пл. скоб гребець Маркіян Павлюк 
ст. пл. скоб Данило Прочко, ЛЧ 
ст. пл. вірлиця Христя Яримович    Інтендант майна 
 
Учасники 
Учасники табору були розділені на три мішані гуртки які вибрали собі гурткові назви. 
 
Гурток 1: “Ча-Ча-Чорти” 
пл. роз. Дмитрій Гриців  Дітройт 
пл. роз. Леся Ґейнор   Ню Йорк 
пл. роз. Андрій Кифор   Албані 
пл. роз. Данило Пелещук  Нюарк 
пл. роз. Тамара Плешкевич  Чікаґо 
 
Гурток 2: “Труйливий Танґо” 
пл. роз. Олесь Драбик   Ню Йорк 
пл. роз. Маркіян Кузьмович  Ню Йорк 
пл. роз. Ляриса Літепло  Ню Йорк 
пл. роз. Олесь Микита   Бостон 
пл. роз. Гануся Цвіль   Філядельфія 
 
Гурток 3: “Мамбо Номер 3” 
пл. роз. Оксана Буняк   Нюарк 
пл. роз. Стефко Драбик  Ню Йорк 
пл. роз. Віктор Подпірка  Ню Йорк 
пл. роз. Ляриса Ставнича  Філядельфія 
пл. роз. Рената Шипайло  Нюарк 
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Опис табору 
Оселя розташована в Лексінґтоні за річкою.  Не можна до табору доїхати автом.  Нема питної води ані 
електрики.  Треба справді будувати табір – викопати лятрини, збудувати кухні, розставити шатра і 
машт.  Перших півтора дня учасники виконали ці обов’язки, які були розділені по гуртках.  В додатку, 
кожний гурток мусів збудувати власну кухню та стіл. 
 
Кожного дня юнаки і юначки чергувалися на постах гурткового та гурткового кухаря.  Чергових 
вибирали денно а в останніх двох днях табору гуртки самі вибирали гурткового.  Кожний учасник мав 
нагоду бути черговим гуртковим або головним (черговим) кухарем дня. 
 
Точковано юнацтво за виконання чергових обов’язків, за плянування і за переведення своїх 
проєктів, і (тижнево) за мову, поведінку і провідництво.  Юнацтво теж мало нагоду точкувати інших в 
своєму гуртку, та давати завваги про булавних.  Ці оцінки не впливали на загальний вислід. 
 
Програма 
Рамова програма дня мала таку структуру: 
6:30 ставання 
7:15 перегляд 
7:30 відкриття дня 
7:45 сніданок 
8:30 зайняття І 
12:30 обід 
1:30 зорганізоване дозвілля 
2:30 зайняття ІІ 
7:00 вечеря 
8:00 закриття дня 
8:15 зайняття ІІІ 
10:15 піготовка до сну 
10:30 нічна тиша 
 
Під час зайнять І, ІІ і ІІІ, переважно відбулися інструктажі та проєкти.  В додатку до того, в програмі 
були розтаборування, Служба Божа, одна три-денна прогулька, та одна вечірка. 
 
Проєкти 
Кожний учасник мав змогу перевести по два проєкти.  Один проєкт мусів бути з катеґорії Життя в 
Природі (хіба учасник вже мав такий проєкт полагодженний), тому що проєкти з цієї катеґорії є тяжчі 
переводити під час року в станиці.  Другий проєкт міг бути з любої іншої катеґорії третьої проби.  Одна 
юначка могла скінчити три проєкти (вона третий проєкт виконувала на власний час).  Такі були 
виконані проєкти (катеґорії подані в дужках): 
 

Учасник Проєкт І Проєкт ІІ 
(Життя в Природі) 

Проєкт ІІІ 

Оксана Буняк Лисячий Біг 
(Пластові Зайняття) 

Ватра -- спів з різних 
околиць 

 

Дмитрій Гриців Лисячий Біг з фотографіями 
(Пластові Зайняття) 

Гра “Пластуне, Рятуй 
Себе” 

 

Леся Ґейнор Теренова Гра 
(Пластові Зайняття) 

Безслідне таборування  

Олесь Драбик Ігри Симуляції Неспроможності 
(Три Головні Обов’язки Пластуна) 

Маскування  

Стефко Драбик Теренова Гра 
(Пластові Зайняття) 

Куховарення в природі  

Андрій Кифор Дискусія – Віра: Чому і за що?  
(Три Головні Обов’язки Пластуна) 

Таборова брама  

Маркіян Кузьмович Тереновий Змаг – Пласт 
(Пластова Ідея і Організація) 

Варити в станіолі  
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Ляриса Літепло Впоряд 
(Пластова Ідея і Організація) 

Варити в природі  

Олесь Микита Лисячий Біг (Закон)  
(Пластові Зайняття) 

Безпека на річці  

Данило Пелещук Спомини про КВТ до ЮНАКа 
(Пластові Зайняття) 

Астрономія  

Тамара 
Плешкевич 

Гра – Історія Пласту 
(Три Головні Обов’язки Пластуна) 

Івана Купала  

Віктор Подпірка Змаг самозарадности/небезпеки 
(Пластові Зайняття) 

Астрономія  

Ляриса Ставнича Змаг куховарення 
(Пластові Зайняття) 

Ватра дружности  

Гануся Цвіль Дискусія – Хто може стати 
пластуном?  
(Три Головні Обов’язки Пластуна) 

Змаг практичного 
пластування 

 

Рената Шипайло Тереновий змаг і гутірка – морзетка  
(Пластові Зайняття) 

Вишивання 
(Три Головні Обов’язки 
Пластуна) 

Денник/хроніка 
(Три Головні 
Обов’язки Пластуна)

 
Вмілості 
На основі переведенню вмілостей була перевірка матеріялів з ділянки практичного пластування на 
рівні першого та (переважно) другого ступеня.  Це включало інструктажі на такі ділянки: табірництво, 
піонерство, самозарадність, куховарення, картографія, сиґналізація, мандрівництво, і перша 
допомога.  Кожний учасник відбув гутірки з усіх вмілостей.  Я вважав що це було важне тому що скоби 
і вірлиці мають бути прикладом для юнаків і юначок, і вони повинні мати добре розуміння засад 
практичного пластування. 
 
Учасники мали нагоду здобути дві одноразові вмілості (такі, що не мають ступенів).  Всі учасники 
відбули інстуктажі та практичні змаги до вмілости Сальонові Танці.  Також, всі мали до вибору одну з 
трьох інших одноразових вмілостей:  Етикет, Мітологія, і Погодознавство.  Такі вмілості числяться до 
третьої проби, і часами є нелегко знайти нагоду виконати всі вмілості які потрібно до  цієї проби. 
 
Також була змога здобути вмілості практичного пластування на третьому рівні, які теж числяться до 
третьої проби.  Через обмеження в програмі, одинока вмілість над якою учасники працювали була 
Три Пера, це найвище завершення  самозарадности.  Це є справді вимагаюча вмілість яку деякі 
учасники рішили виконати, замість того, щоб поїхати на прогульку.  Одна учасниця в додатку виконала 
всі вимоги на вмілість Два Пера, яка є передумовою на Три Пера 
 
Всі учасники та деякі булавні відбули змаги до ВФВ (Відзнака Фізичної Вправности).  Майже всі 
учасники перейшли ВФВ на третий ступінь та два булавні перейшли всі точки до ВФВ на їхний вік. 
 
Інструктор   Ділянка(и) 
под. Мелася Долл  картографія 
под. Леся Гентиш  етикет 
под. Татяна Кузьмович табірництво, ВФВ 
др. Василь Літепло  сальонові танці 
др. Данило Літепло  куховарення 
др. Андрій Микита  піонерство 
др. Маркіян Павлюк  самозарадність, погодознавство 
др. Данило Прочко  мандрівництво, перша допомога 
под. Христя Яримович  мітологія, сиґналізація 
 
Такі учасники табору успішно перейшли слідуючі вмілості: 
Сальонові Танці 14 (7 юнаків і 7 юначок) із 15 
Етикет   6 (юнаків) із 6 
Мітологія  4 (юначок) із 4 
Погодознавство 4 (2 юнаків і 2 юначок) із 5 
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Два Пера  1 (юначка) із 1 
Три Пера  5 (3 юнаків і 2 юначок) із 6 
 
Прогулька 
Одна три-денна прогулька відбулася в другому тижні табору, в той сам час, як деякі учасники робили 
вмілість Три Пера.  Разом було 8 учасників і 7 булавних.  Учасники розділилися на три групи, 
вибирали собі траси в одні загальні околиці та заплянували собі меню на два дні.  Це дало юнацтву 
нагоду практично засвоїти знання картографії, куховарення і мандрівництва приємним, товариським 
способом. 
 
Тереном прогульки були високі гори стейтового парку Адирондакс.  Перші два дні групи мандрували 
окремо, а тоді всі разом зустрілися на другий вечір у спільному приміщенню.  На третій день, ми мали 
змогу поплисти на канойках і каяках на озері в місті Lake Placid, та мали вільний час на розвагу. 
 
Подяки 
Хочу щиро подякувати своїй команді та булаві КВТ ХІ за їхню знамениту працю під час табору, 
готовість брати на себе завдання та приємно співжити.  Особливо хочу подякувати свойому писареві, 
Лесі Гентиш, за її безпереривну поміч і добре наставлення перед, підчас і після табору. 
 
Дякую Пластовій Фунданції в Ню Йорку за дозвіл вживати їхню прекрасну площу в Лексінґтоні на наш 
табір.  Мушу дуже подякувати панству Долл за вжиток їхньої хати для різних зайнять, озера для 
плавання, та за смачну вечерю.  Дякую панству Яримовичам за поміч в підготовці оселі та за іншу 
різноманітну поміч.  Дякую панству Грицин за вжиток їхньої землі на доступ до переходження річки, 
приміщення для авт булавних, та за вжиток електричної втички в потребі.  Дякую панству П’ясецьким 
за поміч з пакунками і поштою.  Дякую другові Юрієві Кузьмичу та подрузі Олі Стасюк за поміч з 
електронічними матеріялами перед табором.  Дякую подрузі Марти Кузьмович, референт Школи 
Булавних, за позичку мобільних радії.  Дякую другові Юрієві Кузьмовичу за копії індексів. 
 
Дякую батькам за терпеливість з комунікаціями.  На кінець, щиро дякую учасникам КВТ ХІ,  які 
справді керували програмою табору, та за приємне співтаборування.  Кінчаю деякими словами 
учасників про їхні спомини з КВТ: 
 
Бути на таборі де є менше конкретної структури дало учасникам більше нагоди бути провідниками та 
більше нагоди було на спонтанність.  Товариство на таборі, не тільки з учасниками але також з 
другами і подругами було чудове. 
 
Мені так сподобалися всі учасники – що навіть найтрудніші обов’язки були переведені з усмішкою. 
 
Будемо пам’ятати нашу дружність і співпрацю котру ми мали через цілі два тиждні.  Ця пластова 
дружність і співпраця нам помогла разом жити, і я думаю, стати кращими пластунами і 
провідниками. 
 

СКОБ! 
 
 
 
ст. пл. Василь Літепло, ЛЧ 
Крайовий Комендант Юнацтва 
Комендант КВТ ХІ 
kky@plastusa.org 
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ЗВІТ 

ВПОРЯДНИКА САМІТНИКІВ УПЮ  
 ‘Самостійні Козаки’ та ‘Далекі Обрії’ 

 

від листопада 2001 до вересня 2003 
 
Впорядник Самітників є при булаві Крайового 
Коменданта УПЮ.  В звітовому часі було від 18-
20 самтіників на терені ЗСА.  На кінець 
звітового часу є 20 самітників. Самітниками 
занимається пл. сен. Марта Кузьмович при 
помочі кооптованих виховників ст. пл.-гр. 
Татяни Кузьмович і ст. пл.-гр. Маркіяна 
Павлюка. 

Гуртки самітників називаються: 
Самостійні Kозаки і Далекі Обрії. Загальна праця 
із самітниками ведеться електронною поштою 
або листовно. Виховники пересилають 
матеріяли поштою, юнацтво перевіряє матеріял, 
виконує програму та відсилає запитники або 
працю назад.  Буває, що відсилають відео або 
тасьми до перевірки на певні точки до 
проб/вмілостей (н. пр. пісні, будова кухні або 
машту, добре діло). Найкрайщий спосіб 
комунікації із самітниками тепер є через 
електронну пошту.  

У звітовому часі виховники самітників 
співпрацювали із референтом пластових груп, 
пл. сен. Романом Завадовичом у  підготовці 
пластової групи у Ст. Петерзбург, Фл.  На 
прохання Виховного Сектора переслано групі 
виховні матеріяли. Коли виховники  перебували 
на Фльориді підчас вакацій, зайшли до ‘домівки’ 
групи та з дітьми відбули ряд зайнять, а з 
одною юначкою докінчили точки до 1-ої проби.   

На загал лишень половина самітників 
активно бере участь в пластовій програмі або 
їде на пластові табори.  Щоб дійсно зацікавити 
дітей, потрібно постійного контакту – а  тут вже 
не працює електронічний контакт, але лишень 
телефонічний контакт.  Велика шкода в тім, що 
вони усі далеко віддалені від українців та від 
себе.    

Є велика потреба КПСтаршині уточнити 
краще хто може бути самітниками і приготовити 
напрямні для батьків та дітей про працю гуртка 
і приналежність до гуртка самітників.  
 

СКОБ! 
 

пл. сен. Марта Кузьмович, Гр. 
Впорядник Самітників 

 

 

ЗВІТ РЕФЕРЕНТА МОРСЬКО- 
ЛІТУНСЬКОГО  ПЛАСТУВАННЯ 

 
за час від 21.X.2001 до 30.IX.2003 

 
Підчас звітового часу я: 
• Мав честь iменувати пл. вірл. Татяну 
Кузьмович з Ню Йорку на ступінь вірлиці-
гребця на закриттю станиці дня 8. червня, 
2002. Це вже друга вірлиця-гребець з Ню 
Йорку. 

• Відбув водно-мандрівний табір ‘Дністер’ підчас 
ЮМПЗ 2002 в ролі інструктора. Підчас табору 
мав нагоду таборувати в Монастирку, де 75 
років тому розпочалося морське пластування, 
і де були перші юнацькі морські табори в 
1928-1930 р. 

• Нав’язав контакт з референтом морського 
пластування на Україні. 

• Нав’язав контакт з літунськими пластунами, 
членами ‘Чоти Крилатих’ в Україні і почав 
дискусії що до переорганізовання та 
усучаснення проби на ступінь скоба/вірлиці-
обсерватора. 

• Розпочав дискусії з членами КПС Канади щоби 
допомогти з підготовкою на ступінь скоба-
гребця зацікавленого юнака з Торонта, 
котрого я запізнав на ЮМПЗ. Юнак видно 
зтратив зацікавлення, і з цього нічо не 
вийшло. 

• Служив як референт морсько-літунського 
пластування при Скобиному Крузі. 

• Був інструктором на ВЮВ 2002 i 2003. 
• Відвідав та був інструктором на Морському 
Таборі на Lake Wallenpaupack, PA в серпні 
2003. 

• Виготовив матеріяли про морське пластування 
до поміщення на веб-сторінці Пласт-ЗСА. 

• Виготовив статтю до ‘Юнака’ 3/2003 з нагоди 
75-ліття куреня ‘Чорноморці’. 

 
СКОБ! 
Доброго Вітру! 
пл. сен. Юрій Кузьмович, ЧМ 
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ЗВІТ ДІЛОВОДА ВИШКОЛУ УПЮ 

 

за час від жовтня 2002 р. до жовтня 2003 р. 
 

У звітовому часі надано 1-ий ступінь у Кадрі 
Юнацьких Виховників (ступінь впорядника-КВ-І) 
слідуючим:  
 ст. пл. Маркіян Гадзевич    Нюарк 
 ст. пл. Василь Літепло, ЛЧ Ню Йорк 
 ст. пл. Оля Лебед'єва      Чікаґо 
 пл. сен. Рута Ріпецька Чікаґо 
 ст. пл. Іван Кіналь  Ню Йорк 
 ст. пл.  Таня Кузьмович Ню Йорк 
 

Поручені до ГПБ на ІІ-ий ступінь у Кадрі 
Юнацьких Виховників (ступінь зв'язкового-КВ-ІІ): 
 гет. пл. вірл. Катря Кузьмович Н.Й. 
 ст. пл. Василь Літепло Ню Йорк 
 пл. сен. Ростик Слабіцький Гартфорд 
 ст. пл. Іван Кіналь  Ню Йорк 
 ст. пл. Таня Кузьмович Ню Йорк 
 

Закінчили писемний вишкіл на впорядника: 
 ст. пл. Стефан Ставничий Ню Бранзвик 
 ст. пл. Таля Кужла  Філядельфія 
 

У звітовому часі відбулися два вишколи – один 
на ступінь впорядника та один на ступінь 
зв'язкового. В листопаді 2002р.,  під час 
Орликіяди  на Союзівці,  відбувся вишкіл 
зв'язкових під проводом пл. сен. Марти 
Кузьмович.  Перші дві частини цього вишколу 
закінчили:  

Ростик Слабіцький* Христя Кохан*  
Таля Гудь  Іван Кiналь*  
Татяна Кузьмович* Катря Кузьмович* 
Василь Літепло*  Павло Мулик 
Маркіян Павлюк Марко Турчан 

* Також закінчили третю частину вишколу. 
 

Також відбувся Вишкіл Юнацьких Впорядників 
на Вовчій Тропі від 28-ого червня до 2-ого 
липня, 2003 р.(Звіт внизу) 
 

На прохання КПСтаршини відновлено писемний 
вишкіл юнацьких впорядників.  Цей вишкіл 
можуть переходити писемно,  виключно дорослі 
пластуни, значить ті, котрі закінчики 
університет, і не можуть поїхати на 
однотижневий вишкіл.   
 

СКОБ! 
ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ 
Діловод юнацького вишколу vyv@plastusa.org 

 

ЗВІТ iз ВИШКОЛУ ЮНАЦЬКИХ 
ВПОРЯДНИКІВ 

 
який відбувся від 

28-ого червня до 2-ого липня, 2003р. 
 

І. Організація Вишколу 
Організація вишколу почалася ще 

весною.  Оголошення розіслано в край в квітні.  
Як минулого року, було велике число (на мою 
думку завелике) зголошень, але через великий 
брак виховників по станицях,  Крайова 
Пластова Старшина рішила прийняти 
якнайбільше число охочих на вишкіл. 
 
ІІ. Програма Вишколу 

Програма вишколу була переведена, як і 
в попередніх роках, за вказівками Скобиного 
Круга. Учасники мали змогу виголошувати 
інструктажі, провадити сходинами, писати 
пляни сходин, переводити гри і брати активну 
участь в пластових дискусіях.  Учасники не 
тільки вислухували гутірки,  але також мали 
змогу вводити в практику свій провідничий 
хист.  Подрута Оксана Закидальська перевела 
дві майстерні про пластові ігри,  і виголосила 
гутірку про пластову пресу.  Рівнож, учасники 
мали нагоду вправляти гурткове книговедення і 
звітування.  Учасники Вишколу також 
відповідали на запити підготовані ГПБулавою у 
підготовці до 4-го Конґресу. 
 
Булава ВЮВ 
 
Комендантка ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ 
Бунчужний ст. пл. Симон Когут, V 
Писар  пл. сен. Оленка Юрчук, Гр. 
Інструктор пл. сен. Марта Кузьмович, Гр. 
Інструктор пл. сен. Юрко Кузьмович, ЧМ 
Інструктор пл. сен. Ромко Гриців, ОХ 
Інструктор пл. сен. Оксана Закидальська, ЛМ 
Інструктор ст. пл. Василь Літепло, ЛЧ 
Помічник ст. пл. Вікторія Баранецька 
 
Успішно виконали вимоги вишколу: 
 ст. пл. Марко Боднарук Клівленд 
 ст. пл. Адя Ганкевич  НЙ 
 пл. вірл. Христя Гудь  Філядельфія 
 ст. пл. Антін Дурбак  Чікаґо 
 пл. розв. Алекс Кнігницький Філядельфія 
 пл. розв. Роксана Кобзяр НЙ 
 ст. пл. Олесь Косович НЙ 
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 пл. розв. Адя Кузишин Нюарк 
 пл. розв. Оля Куницька НЙ 
 ст. пл. Андрій Лаврин Дітройт 
 пл. розв. Тетяна Матусяк Чікаґо 
 ст. пл. Юрій Морачевський Бостон  
 пл. розв. Надя Мостович Вашінґтон 
 пл. розв. Ліда Мулик  НЙ 
 пл. розв. Фуня О'Конел НЙ 
 ст. пл. Олесь Оришкевич Вашінґтон 
 пл. розв. Аля Паславська Нюарк 
 пл. розв. Данило Пелещук Нюарк 
 пл. розв. Христя Попович Нюарк 
 ст. пл. Орест Сопка  Клівленд 
 ст. пл. Ляля Темницька Нюарк 
 ст. пл. Діяна Чировська Нюарк 
 ст. пл. Наталя Чмирьова Бостон 
 пл. розв. Христя Шупер НЙ 
   
 Виконали всі вимоги вишколу зі 
застереженням, що в цей час ще не є готові на 
виховну працю з юнацтвом: 

ст. пл. Максим Артимишин НЙ 
 пл. розв. Стефко Драбик НЙ 
 ст. пл. Олекса Касанова НЙ 
 пл. розв. Адріян Кохан Нюарк 
 пл. розв. Адріян Рибак НЙ 
 пл. розв. Мая Ріпецька Чікаґо 
 
Не виконала вимог вишколу: 
 пл. розв. Леся Ґейнор НЙ 
 
Завваги: 
• Зв’язкові повинні застановитися, чи даний 

кандидат на впорядника є зрілий -  готовий 
бути юнацьким впорядником, заки 
підпишуть анкету на вишкіл. 

• На мою думку число учасників Вишколу 
Юнацьких Впорядників не повинно  
перевершувати 15-20. 

• Висловлюю щиру подяку членам булави 
ВЮВ 2003,  які з’їхалися дослівно з різних 
сторін світу (Австралія, Канада, ітд).  Дякую 
їм за їхню підтримку, досвід, співпрацю і 
добрий гумор.  Щасливі є ті, котрі від них 
вчаться. 

 
С.К.О.Б! 
 
ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ 
Комендантка ВЮВ 2003 р. 
 

СПРАВИ  
ДІЛОВОДА ТІЛОВИХОВАННЯ 

 
за час від 21-го жовтня  2001р. до 10-го 

вересня 2003р.  

Дорогі Подруги і Друзі! 
 

   „Гармонія між тілом і духом – у нас ціль і закон:  
 пластун так само зобов’язаний тренувати тіло, як і 

вправляти духа.” 
(Юрій Старосольський, ЛЧ, Велика Гра, ст. 30-31) 

 

 Мала Рада Скобиного Круга, під час XXV-
ого КПЗ’їзду, рекомендувала перевірку вимог 
здобуття ВФВ.  Хоча  це була лише 
рекомендація для програми УПЮ,  за час від 
жовтня 2001 до вересня 2003, праця діловода 
головно включала перевірку програми ВФВ для 
УПН, УПЮ, УСП і УПС.  КПС затвердила дві 
важні зміни до вимог ВФВ продовж цієї 
перевірки:  (1)  зміни категорії осягів/пунктів 
для УСП і УПС через зміну віку переходу до УПС 
[Пленум #3, грудень 2001], і (2) зміни до вимог 
Бігу 2К - 75 пунктів в усіх уладах [Пленум #7, 
вересень 2002].    

 Перевірка програми УПЮ 
продовжується.  Під час першої половини 
каденції, я порівнювала вимоги ВФВ з 
американською федеральною програмою 
(President’s Physical Fitness Test, President’s 
Health Fitness Test, President’s Active Lifestyle 
Test), військовою програмою, поліційними 
програмами різних стейтів Америки, 
американською скавтською програмою та 
інтернаціональною програмою (International 
Physical Fitness Test).   Наслідок був, що вимоги 
здобуття ВФВ є переважно справедливі, але 
треба дальше перевірити вимоги на плавання 
та біг.   

 Напрямні для ВФВ – УПЮ були 
перероблені в 2002р., і коменданти та юнацтво 
літніх таборів 2002р. мали нагоду відгукнутися 
про перевірку ВФВ.  З їхніх відповідей, відгук 
під час Відправ Станичних в квітні 2002р.,  і 
дискусії зі старшим пластунством під час З’їзду 
УСП в вересні 2002р. на Новому Соколі 
показали, що треба постійно перевіряти не 
лише вимоги, але також спосіб підготовки та 
перевірку ВФВ.  З початку другої половини 
каденції, я відчула, що треба змінити стандарт 
для здобуття 75 пунктів на біг-2К в усіх уладах.  
Це рішення має в своїй основі обсервації 
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учасників ВФВ, порівнання з іншими 
програмами, перевірками анкет ВФВ, та 
відповіддю юнацтва та комендантів на 
запитники що були приготовлені для літніх 
таборів.   

Ціль є, щоб юнацтво в будь якій станиці 
або будь якому таборі, мало однаковий досвід 
під час перевірки ВФВ.  В літі 2003р. всі 
коменданти таборів УПЮ одержали матеріяли 
ВФВ, та додатковий документ “ВФВ для 
Юнацтва - Питання і Відповіді” щоб пояснити 
декотрі неправильні розуміння про перевірку 
програми ВФВ.     

 З початку 2003р., я  почала розглядати 
можливості для вироблення новацької програми 
тіловиховання (фізична вправність, харчування, 
здоров’я).  Ще не мала нагоди склеїти всіх 
матеріялів, що дотепер зібрала, в офіційний 
проєкт, щоб поділитися з Малою Радою 
Орлиного Круга, але надіюся , що зможу ввести 
це в край під час наступної каденції.    

 Програма ВФВ для УСП і УПС існує, але 
замало пластунів беруть в ній участь.  Мала 

нагоду перевірити ВФВ на З’їзді УСП, 14-го 
вересня, 2002р. на Новому  Соколі, і знову це 
зроблю під час XXIV-ого Крайового З’їзду УСП 
13-14ого вересня, 2003р. на  Вовчій Тропі.  За 
останній рік були вироблені окремі напрямні 
для ВФВ для УСП і УПС, але треба перше 
представити їх ГПБ, а тоді зможу поділитися 
цими інформаціями з краєм.  Надіюся, що це 
докінчу перед початком 2004р..   

 За останній рік, я втримувала стислий 
контакт з організацією УСЦАК, і пробувала 
ділитися інформацією про спортові змагання в 
яких пластуни можуть змагатися на 
www.plastusa.org. Надіюся, що більше таких 
новин висилатиму в край, через е-пошту та 
нашу веб-сторінку в наступнім році, але 
потребую діставати ці інформації скорше, щоб 
всі пластуни мали нагоду брати участь у 
змаганнях.       

 Поза програмою тіловиховання, мала 
нагоду перевірити Пластовий Музей в Клівленді 
в березні 2003р., і приготовила звіт про 
перевірку для КПС.   

 
 
Нижче-поданим пластунам признано Відзнаку Фізичної 
Вправности (ВФВ) за час від 16-го червня, 2001р.  до 10-го вересня, 2003р.. 
 
УПЮ-Юначки:     
Число Ступінь/Ім’я-Прізвище Ступінь ВФВ  
0128 пл. прих. Леся Павлишин II 0162 пл. прих. Леся Піхурко II 
0130 пл. прих. Алексис Бойко I 0164 пл. прих. Райлі Келегер II 
0132 пл. прих. Наталка Матвіїшин II 0166 пл. прих. Марійка Михайлів II 
0134 пл. уч. Адріяня Макаруха II 0168 пл. прих. Христинка Туренко I 
0136 пл. прих. Ляриса Пищимуха I 0170 пл. прих. Адя Шморгун III 
0138 пл. уч. Ліда Долл II 0172 пл. прих. Ліда Томків II 
0140 пл. уч. Надія Мостович II 0174 пл. уч. Оленка Боднарук I 
0142 пл. уч. Наталя Темницька  II 0176 пл. прих. Анастазія Грабовська I 
0144 пл. роз. Ляриса Темницька III 0178 пл. уч. Ліля Артимишин II 
0146 пл. роз. Фуня О’конелл III 0180 пл. прих. Ляриса Копистинська I 
0148 пл. роз. Ляриса Ставнича III 0182 пл. роз. Адя Ганкевич III 
0150 пл. прих. Оля Вітковська I 0184 пл. прих. Зенуся Форович III 
0152 пл. прих. Марійка Брезден I 0186 пл. уч. Богдана Комічак II 
0154 пл. прих. Таля Чмола I 0188 пл. роз. Стефа Гомик III 
0156 пл. прих. Лариса Кобзяр I 0190 пл. роз. Аля Паславська III 
0158 пл. роз. Роксана Кобзяр III 0192 пл. прих. Ніна Скубяк II 
0160 пл. уч. Діяна Лялюк II 0194 пл. уч. Мая Ріпецька II 
0201 пл. уч. Катруся Стецик ІІІ 0219 пл. роз. Оля Галібей ІІІ 
0202 пл. прих. Таня Григорович І 0220 пл. роз. Мирослава Галібей ІІІ 
0203 пл. роз. Таня Скубяк ІІІ 0221 пл. уч. Юля Слюсаренко ІІ 
0204 пл. прих. Сяня Вишницька I 0222 пл. уч. Наталя Кіяшка ІІ 
0205 пл. роз. Наталка Кіяшка ІІІ 0223 пл. прих. Юля Стеблецова І 
0206 пл. роз. Ляриса Рибак ІІІ 0224 пл. прих. Мелася Цибрівська І 
0207 пл. роз. Маланка Мисило ІІІ 0225 пл. уч. Юля Чорній ІІ 
0208 пл. роз. Мелася Нич ІІІ 0226 пл. уч. Сяня Вишницька ІІ 
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0209 пл. роз. Рената Гулик ІІІ 0227 пл. роз. Ніна Скубяк ІІІ 
0210 пл. прих. Катрія Мисило І 0228 пл. уч. Катрія Мисило ІІ 
0211 пл. уч. Ляриса Патті ІІ 0229 пл. уч. Олеся Комічак ІІ 
0212 пл. уч. Калина Дурбак ІІ 0230 пл. уч. Лариса Кобзяр ІІ 
0213 пл. уч. Андрея Лебед ІІ 0231 пл. прих. Андрея Пітьо І 
0214 пл. прих. Христинка Паверс І 0232 пл. роз. Ліда Мулик ІІІ 
0215 пл. прих. Лариса Волощук І 0233 пл. прих. Христина Самборська І 
0216 пл. прих. Адріяна Федорійчук І 0234 пл. уч. Христя Плешкевич ІІ 
0217 пл. розв. Христя Яримович ІІІ 0235 пл. уч. Гануся Цвіль ІІ 
0218 пл. роз. Марта Яцикевич ІІІ 0236 пл. прих. Юстина Микел I 
0237 пл. уч. Леся Піхурко II 0238  пл. уч. Вікторія Крайнц II  
0301 пл. уч. Оленка Кебало II 0316 пл. уч. Таня Кифор II 
0302 пл. роз.Ляриса Балицька III 0317 пл. прих. Маряна Врубель I 
0303 пл. уч. Анастазія Грабовська II 0318 пл. уч. Юля Стеблецова II 
0304 пл. уч. Таня Григорович II 0319 пл. прих. Христя Лоґан I 
0305 пл. прих. Катруся Хархаліс I 0320 пл. роз. Меляня Войтихів III 
0306 пл. прих. Ніна Тарнавська I 0321 пл. уч. Оксана Белендюк II 
0307 пл. роз. Татіяна Матусяк III 0322 пл. уч. Катруся Романюк II 
0308 пл. прих. Лариса Гіберт I 0323 пл. прих. Христина Вірстюк I 
0309 пл. прих. Оксана Белендюк I 0324 пл. уч. Андрея Пітьо II 
0310 пл. роз. Наталка Гафткович III 0325 пл. прих. Леся Вітковська I 
0311 пл. прих. Ляриса Борковська I 0326 пл. прих. Таня Мірутенко I  
0312 пл. уч. Лариса Смик II 0327 пл. роз. Андрея Геймур III 
0313 пл. уч. Роксоляна Смик II 0328 пл. роз. Александра Гаврилишин III 
0314 пл. уч. Мелася Цибрівська II 0329 пл. уч. Юля Кнігницька II 
0315 пл. роз. Наталя Чмирьова III 0330 пл. прих. Мелася Павлишин I 
 
УПЮ-Юнаки:   
Число Ступінь/Ім’я-Прізвище Ступінь ВФВ 
0109 пл. прих. Андрій Кузишин I 0139 пл. прих. Адріян Бабяк I 
0111 пл. прих. Данило Паславський I 0141 пл. прих. Олесь Скальчук III 
0113 пл. прих. Андрій Яворський I 0143 пл. уч. Адріян Скальчук II 
0115 пл. уч. Адріян Рибак II 0145 пл. уч. Тиміш Матійцьо II 
0117 пл. уч. Марко Чайківський II 0147 пл. роз. Максим Артимишин III 
0119 пл. прих. Лев Галібей I 0149 пл. уч. Михась Яськів III 
0121 пл. прих. Маркіян Вірстюк I 0151 пл. прих. Роман Канарський I 
0123 пл. прих. Матвій Шепель I 0153 пл. прих. Адам Белкірус I 
0125 пл. прих. Данило Головатий III 0155 пл. роз. Адріян Павлюк III 
0127 пл. уч. Маркіян Вірстюк II 0157 пл. прих. Олекса Макух I 
0129 пл. роз. Павло Яримович III 0159 пл. роз. Марко Ткачук II 
0131 пл. прих. Олесь Ткачук I 0161 пл. уч. Івасик Деркач II 
0133 пл. роз. Марко Ткачук III 0163 пл. уч. Василь Макар II 
0135 пл. прих. Петро Гафткович I 0165 пл. уч. Адріян Черник II 
0137 пл. прих. Роман Палилик I 0167 пл. уч. Тимотей Андерсен II 
0201 пл. уч. Дам’ян Грушкевич ІІ 0216 пл. уч. Мирон Радович ІІ 
0202 пл. роз. Роман Кашуба ІІІ 0217 пл. уч. Данило Паславський ІІ 
0203 пл. роз. Маркіян Гадзевич ІІІ 0218 пл. роз. Маркіян Кузьмович ІІІ 
0204 пл. роз. Олесь Григорчук ІІІ 0219 пл. роз. Адріян Черник ІІІ 
0205 пл. роз. Антін Дурбак ІІІ 0220 пл. прих. Дем’яи Гриців І 
0206 пл. уч. Адріян Станько ІІ 0221 пл. уч. Богдан Кіндзельський ІІ 
0207 пл. прих. Андрій Балицький І 0222 пл. уч. Данило Головатий ІІ 
0208 пл. уч. Михась Кіндрат-Прат ІІІ 0223 пл. уч. Андрій Зварич ІІ 
0209 пл. уч. Андрій Дзюк ІІ 0224 пл. уч. Стефко Харечко ІІ 
0210 пл. уч. Михась Колодій ІІ 0225 пл. роз. Тиміш Матійцьо ІІІ 
0211 пл. прих. Роман Ольховецький І 0226 пл. роз. Іван Кіналь ІІІ 
0212 пл. прих. Маріян Петрик І 0227 пл. роз. Тиміш Андерсен ІІІ 
0213 пл. прих. Роман Чайківський І 0228 пл. роз. Адріян Станько III 
0214 пл. прих. Орест Пазуняк І 0229 пл. роз. Миколя Пилип III 
0215 пл. прих. Андрій Зварич І 0230 пл. роз. Адріян Подпірка III 
0301 пл. прих. Павло Лаврин I  0315 пл. уч. Остап Налисник II 
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0302 пл. прих. Матей Літепло I 0316 пл. прих. Роман Бохеник I 
0303 пл. роз. Олесь Оришкевич III  0317 пл. уч. Андрій Лесій II 
0304 пл. прих. Михайло Стецик I 0318 пл. уч. Олесь Ткачук II  
0305 пл. прих. Михась Фединський I 0319 пл. прих. Адріян Лялюк I 
0306 пл. прих. Андрій Логінський I 0320 пл. уч. Михайло Стецик  III 
0307 пл. роз. Марко Боднарук III 0321 пл. прих. Лукас Вишницький I 
0308 пл. уч. Петро Гафткович II 0322 пл. прих. Міша Орлов I 
0309 пл. прих. Володя Розводовський I 0323 пл. роз. Роман Палилик III 
0310 пл. уч. Андрій Михайлюк II 0324 пл. уч. Михайло Бобел II 
0311 пл. уч. Олесь Мандич II 0325 пл. уч. Марко Іваник II 
0312 пл. прих. Ерик Андерсон I 0326 пл. прих. Павло Шкільник I 
0313 пл. роз. Михась Колодій III 0327 пл. прих. Олесь Роїк I 
0314 пл. уч. Роман Палилик II 
 

УСП-Старші пластунки:  УСП-Старші пластуни:   
Число   Ступінь/Ім’я-Прізвище Число Ступінь/Ім’я-Прізвище  
0201 ст. пл. Дарця Шкварко 0101 ст. пл. Юстин Матійцьо  
0202 ст. пл. Дора Гапій, ЛМ 0201 ст. пл. Тарас О’Конел    
0301 ст.пл.греб. Таня Кузьмович, ЛМ  0202 ст. пл. Андрій Демидович  

 0203 ст. пл. Роман Данилів, ЛЧ  
 0301 ст. пл. Василь Літепло, ЛЧ  
 

УПС-Сеніорки: УПС-Сеніори:   
Число Ступінь/Ім’я-Прізвище  Число Ступінь/Ім’я-Прізвище 
0201  пл. сен. Рома Раковська, СП   0301 пл. сен. о. Іван Кащак, ХМ 

   0302 пл. сен. Андрій Бойко, ЛЧ 
 

Щиро дякую членам КПС, а спеціяльно членам Виховного Сектора, за їхні поради та дружбу продовж 
останніх двох літ!  Надіюся, що наступні два роки будуть навіть більш успішними!   
 

С.К.О.Б.! 
 

ст. пл. Романа Климкович, ЧП –  
Діловод Тіловиховання  
 vfv@plastusa.org 
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ЗВІТ КРАЙОВОГО КОМЕНДАНТА УПН 
 

від жовтня 2001 до жовтня 2003 

А. Булава Крайового Коменданта:  
 Крайовий Комендант УПН:  ст. пл. Харитя Петріна - до липня 2002 

пл. сен. Уляна Слабіцька -від липня 2002 
 Заступник Коменданта:  пл. сен. Ростислав Слабіцький 

Діловод Вишколу УПН:  ст. пл. Кая Нинка 
 Впорядники самітників:  пл. сен. Надя Кулинич 
      пл. сен. Оленка Карпинич 
 

Б. Стан краю  
ДЕ ЗНАХОДИМО НОВАКІВ/НОВАЧОК В АМЕРИЦІ 

  Новаків Новачок 
Албані Самостійний Рій – Мішаний 7 8 
Балтiмор  Самостійний Рій – Мішаний 3 2 
Боффало 20 Проліски  3 
 22 Гірські Звірята 1  
Бостон 40 Ластівки 10 6 
Вашінґтон 47 Карпатські Звірята 10  
 52 Степові Комахи  8 
Гартфорд 21 Лісове Царство 10* 8* 
Гемпстед Самостійний Рій – Мішаний 9* 12* 
Дітройт 01 Крилаті 11*  
 06 Пільні Квіти  13* 
Кергонксон   1* 
Клівленд 05 Крилаті Птиці 18  
 14 Працьовиті Звірятка  12* 
Лос Анджелес  1 1 
Нюарк 03 Лісові Мандрівники 30  
 24 Лісова Поляна  20 
Ню Йорк 07 Діти Степу 32*  
 08 Лісові Квіти  17* 
Пассейк 17 Приятелі Лісу 20*  
 22 Квіти Рідних Піль  14* 
Рочестер 30 Зелена Галявина   
 39 Діти Пралісу 1* 1* 
Філядельфія 04 Пташата 33*  
 11 Карпатські Звірята  31* 
Чікаґо 02 Квіти з Верховини  35 
 09 Хлопці з Зеленого Бору 35  
Самітники ІI Ромашки 7  
 І Зайчики  4 

Разом 238 196 
*Звіти які були здані до 1 вересня 2003р. 

Як бачите, декотрі місцевості не мають досить новацтва, щоби функціонувати, як гніздо.  Є 
члени Пласту котрі натискають, щоби ті частини змінили стан із гнізда на самостійний рій.  Я 
таких змін не буду впроваджувати в краю.  Я нераз бачу, як новаки переглядають свої 
однострої.  Вони дивляться на порядкове число гнізда і знають звідки той новак походить.  
Приналежність до гнізда є дуже важна для новацтва і порядкове число гнізда є символом тої 
ідентичности.  Перевірюючи старі звіти я замітила, що членство всіх станиць побільшується і 
зменшується.  Де колись не було новацтва – тепер є сильна громада і є прибут до новацтва.  
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У декотрих станицях є два малі гнізда.  Якщо такі станиці хотіли б, то я радо з’єднаю два 
малі гнізда в одно мішане гніздо. 

В.   Звіт із виконання резолюцій і рекомендацій Малої Ради Орлиного Круга 
 

Резолюція 1:  ХХV КПЗїзд наголошує потребу вишколених виховників і закликає діловода 
новацького вишколу розповсюднувати інформації про писемний вишкіл новацьких 
виховників та вишкіл гніздових для УСП і УПС. 

На пластовій веб-сторінці були поміщені дані про писемний вишкіл новацьких 
виховників – ніхто не зголосився на цей вишкіл.  На Вишкіл Гніздових зголосилося 
п’ятеро осіб - Сіра Орлиця Уляна Слабіцька і Сірий Орел Ростислав Слабіцький успішно 
закінчили писемний вишкіл гніздових в травні 2003, і отримали ступінь гніздового. 

 

Резолюція 2:  XXV КПЗїзд закликає Краєвого Коменданта УПН подбати, щоб гніздові й 
впорядники запізналися з проєктом нового правильника УПН і подали свої зауваги. 

Сірі Орли Уляна і Ростислав Слабіцькі перевірили і представили проєкт нового 
правильника гніздовим на сходинах станичних в квітні, 2002 року.   Всі присутні 
гніздові одержали копію проєкту правильника і було б побажаним,  щоб всі перевірили 
проєкт правильника і вислали свої завваги ККН Хариті Петріні.   В квітні 2003р.  комісія 
проєкту правильника представила на сходинах ГПБ новий проєкт правильника.  Я 
перевірила цей проєкт, і вислала завваги і застереження до комісії перевірки проєкту 
правильника.   

 

Резолюція 3:  XXV КПЗїзд доручає Крайовій Пластовій Старшині наладнати видавання 
новацького журналу „Готуйсь”, щоб він появлявся реґулярно і щоб зміст був відповідний 
нашому новацтву. 

Крайова Пластова Старшина наладнала видавання новацького журналу „Готуйсь”.  
Журнал виходить 6 разів в рік і матеріяли поміщені в ньому є відповідні нашому 
новацтву.  Редакція „Готуйсь”, разом з редакцією 'Пташеня “ (журнал виданий КПС 
України),  видали спільне  число журналу „Пташеня “ в 2003 році.   

 

Резолюція 4:  XXV КПЗїзд рекомендує, щоб Крайовий Комендант УПН перевірив вимоги 
віку щодо участи у Раді Орлинного Вогню – Впорядників. 

Крайова Комендантка УПН почала перевірювати вимоги віку , але остаточного рішення 
ще нема. 

Г. Діяльність - від липня 2002р. 
• З’їзд Станичних    березень 2003 
• Сходини з гніздовими   березень 2003 
• Відвідала новацькі табори    Вовча Тропа 2002 
• Була присутня на всіх сходинах племену КПС,  і на всіх сходинах виховного сектора. 
• Відвідала станицю Ню Йорк з нагоди пропам’ятного вечора ЮМПЗ 
• Відвідала Новацький Вишкіл Вовча Тропа 2003 
• Відвідала 21-ше гніздо в Гартфорді  
• Відвідала 7-ме гніздо в Ню Йорку 
• Відвідала 8-ме гніздо в Ню Йорку 
• Брала участь у станичних святах та імпрезах в станиці Гартфорд 
• Вислала листи до гніздових, виховників і новацтва з кличем „Дивися Що Я Зробив” 
• Виготовила компактий диск в котрому приміщено числа ВОР 1 – 130 
• Перевірила проєкт новацького правильника – вислала завваги до ГПБ. 
• Тримаю писемний, електронний і телефонічний контакт з гніздовими і виховниками УПН 
• Приготовила і вислала звіт ККН – ЗСА до Головної Булавної УПН 
• Відвідала новацький табір на Батурині в Канаді, щоб посилити міжкраєві відносини  
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• Тримаю телефонічний та електронний контакт з редакційною колеґією „Готуйсь”  
(Редактором і ККН-Канада). 

• Підготовила матеріяли на новацьку веб-сторінку – однострій, правильник, звіти, 
напрямні про вписи до новацтва, церемоніяли. 

• Виготовила пакетки до роздачі на сходинах гніздових котрі включали інформації котрі 
знаходиться на веб-сторінці, список допоміжних вмілостей (разом зі зразком вмілості 
мовознавець), напрямні про впис до новацтва, проєкт вмілостей, форми впису до 
новацтва, копію ВОР. 

• Нав’язала електронний контакт з Головною Булавною УПН - Юлею Жданович і ККН 
України - Яриною Шеремет.  Метою є нав’язати контакт з пластунами України для 
дальшої співпраці, виміни думок і матеріялів.  Матеріяли котрі будуть придатні нашим 
виховникам я буду висилати гніздовим. 

• Виготовила напрямні про вписи до новацтва і звільнення з новацтва. 

Ґ. Видавництво –“ Готуйсь” 
У звітовому часі відбулися 3 телеконференції видавництва „Готуйсь”.  Я також часто 
електронно переписуюся з головним редактором,  і ми часто телефонічно обговорюємо 
видавничі справи журналу. 

Д. Клич 
З початком березня я вислала усім гніздовим листи в котрих я описала свою мету на свою 
каденцію і описала клич “Дивися Що Я Зробив”.  Я в той час вислала листа новацтву.  До 
тепер є дуже малий відгук.  Видно, що є тяжко впровадити нові ідеї посередині року.  Відгук 
котрий я дістала є дуже позитивний, і я маю в пляні продовжувати з тим кличем: 

„Дивися, Що Я Зробив” 
В нашому краю є надзвичайні новаки і новачки, і вони зі мною діляться своїми 
досягненнями.  Подивіться що наше новацтво робить: 
 

В Пассейку  
 17-те гніздо Приятелі Лісу і 22-ге гніздо Квіти Рідних Піль прикрасили ялинки шкільним 
приладдям, котрі вони пізніше вислали дітям в Україні. 

 Марко Гнатейко, член 17-го гнізда Приятелі Лісу, виграв 1- ше місце в лещетарських 
змаганнях КЛК. 

 Павлик Темницький, член 17-го гнізда Приятелі Лісу, виграв  2- ге місце в лещетарських 
змаганнях КЛК.  

 Лесик Гайда, член 17-го гнізда Приятелі Лісу, виграв перше і друге місце в  двох різних 
ділянках у змаганнях Тай Кван До. 

 Александра Домарадська, членка 22-го гнізда Квіти Рідних Піль, розповіла своїй клясі в 
американській школі про хлопчика Назара, котрий приїхав з України на операцію серця.  
Діти принесли одяг до школи який вона передала Назареві. 

 

В Гартфорді 
 Михась Делаліо,член роя Рись, грав бейсбол на дружині котра виграла третє місце у стейті 
Конектикат. 

 Стефан Слабіцький, член роя Беркут, замість дарунків на уродини, попросив знайомих 
допомогти сиротам в Україні.  Він зібрав 250 долярів для CCRF. 

 Юра Слабіцький, член роя Рись, здобув перше місце в математичному конкурсі - 
Інтерконтенентал Математикс Ліґ. 

Е. Зв’язок 
До червня я вислала 3 листи в край.  Відбулися два З’їзди гніздових.  Відбулися відвідини 
станиць Ню Йорк і Гартфорд.  Справи поодиноких гнізд і усі наглі проблеми були 
полагоджені телефонічно, електронною поштою або звичайною поштою.  Головний контакт 
є через електронну пошту, але з декотрими гніздовими я часто говорю телефонічно.  Я 
тримаю активний контакт з приблизно половиною гнізд. 
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Є. З’їзди гніздових 
З’їзди Гніздових у Іст Гановері Ню Джерзі в 2002 і 2003 роках були дуже корисні для 
обзнайомлення з працею, успіхами і проблемами гніздових.  В 2002 році я разом з Ростиком 
Слабіцьким перевірили другий проєкт правильника і вмілостей та представилu їх присутнім 
гніздовим.  В 2003 році я представила свою ціль, як Крайова Комендантка і обзнайомила 
гніздових з матеріялами котрі знаходяться на пластовій веб-сторінці.  Ті зустрічі дали нам 
нагоду познайомитися один з одним і поділитися думками і поглядами. 
 

ГОТУЙСЬ! 
Сіра Орлиця Уляна Слабіцька 
Крайовий Комендант Новацтва    kkn@plastusa.org 

 
ЗВІТ ДІЛОВОДА НОВАЦЬКОГО ВИШКОЛУ

 

за час від Х.2001 до IV.2003 
1.  Посвідки та відзнаки першого ступеня КВ вислано до тих хто не одержали підчас попередної 

каденції. 
2. Відбулися два новацькі вишколи:   
  2002 – Святкуєм Разом – Писаний Камінь – Комендантка: Марта Мудра  
 2003 – Незакінчена Казка – Вовча Тропа – Комендантка: Людмила Дармограй 
 

3. Справи з учасниками котрі не перейшли вишколи в 2002 і 2003 були формально закінчені.   
 

4.  Брано участь у З’їздах Станичних, Зв’язкових, та Гніздових в 2002ому  і 2003ому році. 
 

5.  Слідуючі особи здобули ступінь впорядника: 
Вікторія Баранецька 
Ляриса Баранецька 
Данило Бузета 
Ляриса Васильківська 
Наталка Волчаста 
Александра 
Гаврилишин 
Оля Галібей 
Роман Ганкевич 
Андрій Гарасевич 
Наталка Головата 
 

Стефа Гомик 
Ляриса Готра 
Стефанія Грега 
Олесь Григорчук 
Таля Гудь  
Христя Гудь 
Рената Гулик 
Антін Дурбак 
Роман Кашуба 
Александер Кнігницький 
Арета Ковальська 
 

Олесь Косович 
Андрій Лаврин 
Таля Кужла  
Аня Мазяк 
Юстин Матійцьо 
Алекса Мілянич 
Маланка Місило 
Павло Мулик 
Ліда Мулик 
Марта Налисник 
Меланія Нич 
 

Адріян Павлюк 
Данило Прочко 
Христя Оприско 
Ляриса Рибак 
Катя Сідельник 
Таня Скубяк 
Олесь Сосенко 
Наталка Туринська 
Александра Федорійчук  
Ніна Фонтана 
Діянна Шмериковська 

 
6. Слідуючі особи здобули ступінь гніздового:   Ростик Слабіцький      Уляна Слабіцька 
7.  Завваги:  Наслідком праці в КПС-і, маю слідуючі завваги: 

• Число учасників на вишколі повинно бути обмежене до 30-35.  Менша скількість учасників 
дозволяє булаві краще перевести програму, і учасники більше користають з вишколу. 

• Легше б було провадити працю, як би були спеціфічні напрямні на пост Діловода Новацького 
Вишколу.  Декотрі обов’язки не були очевидні.  

• Було зручніше і таньше передавати анкети та дальші інформації про вишкіл електронічно 
(2003).   Раджу слідуючому діловодові теж користуватися крайовою веб-сторінкою. 

• Раджу щоб під час вишколу кожний учасник особисто сів з командою, щоб переговорити 
точкування.  Це дасть учасникам змогу зрозуміти де вони стоять, і над чим ще треба 
попрацювати.  Рівнож, цей формальний процес зменшить можливість що учасник буде чутися 
заскочений остаточним точкуванням. 

• Дякую ст. пл. Марті Мудрі та пл. сен. Людмилі Дармограй за працю у переведенню вишколів. 
 

Бажаю успіхи новацьким виховникам у дальшій пластовій праці! 
 

СКОБ!  Готуйсь! 
ст. пл. Кая Нинка, Л.М. 

Діловод новацького вишколу
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185- та РАДА ОРЛИНОГО ВОГНЮ  
(ВПОРЯДНИКІВ 148) 

„НЕЗАКІНЧЕНА КАЗКА” 
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ЗВІТ 
ГОЛОВИ КРАЙОВОЇ ТАБОРОВОЇ КОМІСІЇ 

 
 
Дорогі Подруги і Друзі, 
 
Протягом останнього року Крайова Таборова Комісія займалася переведенням успішних 

окружних та спеціялізаційних таборів в Америці, і також, разом КТК, Виховний Сектор КПС та інші 
пластуни працювали щоби виконати резолюції нам подані на ХХV Крайовим Пластовим З’їздом. 

 
Діяльність в 2002р.-2003р. 
 
1) В 2002р.-2003р. відбулося 8 літних виховно-вишкільних, 8 спеціялізаційних і 1 курінний 

табір, де таборувало 760 учасників і 182 булави. 
Вовча Тропа 
УПН-ок: „Ая Санкофа Бірівосоро,” ст. пл. Таня Гарасевич 
УПН-ів:  „Захований Скарб,” ст. пл. Данило Літепло 
УПЮ-ок:„Разом Досягнем Зорі,” ст. пл. Христя Баранецька 
УПЮ-ів: „Не Викликай Вовка з Лісу,” ст. пл. Петро Стецюк 
Старшого юнацтва:  ст. пл. Стефан Ставничий 
 
Новий Сокіл 
Табори не відбулися 
 
Писаний Камінь 
УПН-ок: „Єдність і сила,” ст. пл. Таня Мудра 
УПН-ів:  „Олімпійські легенди ММІІІ” ст.пл. Стефан Грушкевич 
УПЮ-ок: „Виклик ‘03,” ст. пл. Марія Захарій 
УПЮ-ів: „Орда Сили,” ст. пл. Дамян Матусяк 

Зелений Яр 
Табір для новацтва, ст. пл. Лесько Рей 
 
Роверовий, пл. сен. Петро Ковч 
 
Морський, ст. пл. Данило Кузьмич 
 
Лещетарський, ст. пл.  
 
Зимовий Мандрівний, ст.пл. Андрій Колос 
 
Ґольф:  ст. пл. Евген Лой 
 
„Теренова Гра,” ст. пл. Адріян Квітковський 
 

 
2) Табеля таборової статистики подана при кінці звіту. 
 

3) Резолюції і рекомендації Таборової Комісії з КПЗ 2001 
-Всі Окружні табори були три тижневі 
-Почалося видання інформативних летючок про оселі, хоча, не кожна оселя це мала. 

Стараємося, що на другий рік кожна оселя буде мати інформації про себе. 
-Резолюція  КПЗ 2001 вимагала, щоб члени проводу і булави таборів мали відповідні 

кваліфікації.  Протягом остатнього року було брак вишколених виховників.  Члени КТК і Виховний 
Сектор КПС разом координують між собою, шукаючи нові і цікаві ідеї щоби заохотити молодь до 
виховної праці. 

 

4) Переписали консеквенції щодо „zero tolerance policy.”  Це зробили щоби ОТК разом з 
Виховним Сектором КПС могли відповідно полагодити порушення правила щодо алькоголу. 

 
Плян діяльності на майбутнє 
 

1) Організатори і коменданти наших таборів мали брак вишколених виховників цього року.  
Тому, члени КТК і Виховний Сектор КПС разом координують свою працю щоби поправити цю 
проблему і заохотити ново-вишколених виховників до таборової праці. 

 
2) З виїмком ситуації стосуючи порушення правила щодо алькоголю і наркотиків, “zero 

tolerance policy” діяла.  Але, цей виїмок показав що ще потрібно над тим більше працювати. 
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3)  Нова веб сторінка швидше розсилає таборові інформації і, дальше, дає організаторам 
таборів змогу швидше висилати в край оголошення про табори.  Хоча, в багатьох ситуаціях не всі 
члени Пласту мають потрібні інформації, КТК працює щоби скорше розіслати таборові інформації в 
край до кожного члена Пласту. 

 
4) Заохотити УСП і УПС організувати нові, різноманітні спеціялізаційні табори протягом цілого 

року.  Також, заохочуємо неактивних куренів УСП і УПС до пластової праці підчас окружних таборів, 
щоб провадити короткі семінарі в їхній спеціялізації. 

 
5) Тентативний таборовий календар на 2003р.-2004р. 
 
12/25/03-12/31/03 Зимовий Гірсько-Роверовий Табір 
12/25/03-12/31/03 Лещетарський Табір 
12/25/03-12/31/03 Зимовий Мандрівний Табір 
6/20/04-7/3/04 Вишкіл УПН 
6/20/04-7/3/04 ЛШ і ШБ 
7/4/04-7/25/04 Окружні виховно-вишкільні табори 
   Вовча Тропа, Новий Сокіл, Писаний Камінь, Зелений Яр 
7/25/04-8/1/04 Вишкіл УПЮ 
8/1/04-8/22/04 Спеціялізаційні Табори 
 

СКОБ! 
ст. пл. Андрій Нинка, ЧМ 
Голова КТК 
 

Пластові табори 9/1/02-9/1/03: 
 
Вовча Тропа 
 УПН-ок   75 
 УПН-ів    92 
 УПЮ-ок   83 
 УПЮ-ів   70 
 Старшого юнацтва  25 
 ------------------------------- 
  таборовики   355 
  булава    69  
 
Писаний Камінь 
 УПН-ок   50 
 УПН-ів    46 
 УПЮ-ок   51 
 УПЮ-ів   49 
 ------------------------------- 
  таборовики   196 
  булава    33 
 
Зелений Яр 
 УПН-ок, ів   17 
 ------------------------------- 
  таборовики   17 
  булава    5 
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ЗВІТ ДІЛОВОДА ГОСПОДАРКИ 

 

від жовтня 2001р.  -  жовтня 2003р. 

Загально - Головним завданням діловода 
господарки за час каденції після  XXV  КПЗ‘їзду  
було контролювати видатки КПС і стримати 
дефіцит. Нова каденція КПС рішила зосередити 
свої зусилля над контролею видатків, і поволі 
розвідувати можливості на заробіток.  Під час 
першого року каденції, видатки були  
контрольовані, а під час другого року, пластова 
крамниця та додаткові добровільні датки  
частинно збільшили наші приходи. Після двох 
років, стан каси є позитивний, і вся фінансова 
залеглість є полагоджена.   

Видатки – Під час цілої каденції, витрати на всі 
канцелярійні та діловодські видатки були 
перевірені, і ті котрі були за високі були знижені 
або усунені.  Це включає кошти 
телеконференцій, пленумів, друкування, пошти, 
копій, страхування, ітп..  

Вкладка – Згідно з резолюцією XXV КПЗ‘їзду,  
вкладка була підвищена з початком 2001-ого 
року, але додатковий прихід з того підвищення 
щойно  вповні відчується в 2002-ому році.   

Бухгальтерські книги –  Згідно з резолюціями 
XXV КПЗ‘їзду,  усі фінанси КПС були 
переведені на комп’ютерську систему 
„QuickBooks” яка є прийнятою системою для 
сучасних бізнесів.  Рівнож з резолюціями XXV 
КПЗ‘їзду, КПС найняла професійну 
бухгальтерську фірму для підготовлення звітів 
„Form 990” до IRS.  

Веб-сайт – КПС подбала про нову адресу на 
Інтернеті для вжитку Пласту в Америці 
(www.plastusa.org), та подбала щоб власником і 
керівником цеї адреси був Пласт–ЗСА, а не 
індивідуальна особа.  З технічною допомогою 
пластуна-чорноморця Юрія Кузьмича, голова, 
адміністратор та члени діловоди КПС 
приготовили та видали виховні, підготовчі та 
адміністративні матеріяли щоб координувати, 
будувати та провадити новим веб-сайтом та 
крамницею.   При помочі цеї веб-сторінки, цілий 
край (і світ) має легкий та постійний доступ до 
великої кількості пластових матеріялів.  

Е-крамниця – Осінню, 2002 відкрилася 
пластова е-крамниця на пластовому веб- сайті  
З допомогою пластуна-чорноморця Ореста 
Пенцака, першим товарем до продажі були 
ново-закуплені відзнаки вмілостей для 
новацтва і юнацтва.  Впродовж року додано 
різні книжки, музичні СіДі, виховні матеріяли, та 
деякі додатки до одностроїв з крамниці 
„Молодe Життя”.   

Крайова комунікація – Разом з новим веб-
сайтом створено систему комунікації КПС з 
краєм, тобто, вживання е-пошти та е-адресаря 
для розсилки пластових новин – (e-mail and 
Plast mailing lists). Тим способом КПС може 
швидко, легко та дешево зкомунікуватися з 
краєм. Вживаючи е-адреси, котрі також є на 
веб-сайті, хтонебудь в краю може легко 
контактуватися з КПС.  Додатково, за останні 
два роки, Пластовий Листок друкується і 
видається електронічно, тобто, члени Пласту та 
інші можуть отримати останні три числа 
Пластового Листка на пластовiй веб-сторінці 
(на http://www.plastusa.org/kps/lystok.php). Цим 
способом, ми значно заощадили на коштах 
друкування і пересилки.  Хтонебудь може  
прочитати  на веб-сайті Пластовий Листок, або 
може  видрукувати і прочитати „старим” 
способом.  Ті члени котрі мають труднощі, 
можуть звернутися до канцелярії і отримати 
видрукуваний Листок. 

Пластові однострої – КПС далі організує закуп 
пластових одностроїв на край. Оригінальний 
плян цієї каденції включав закуп мужеських та 
жіночих одностроїв через контакти в Гонґ Конґу.  
На жаль, через різні проблеми зі „SARS” та 
кінцеву низьку якість зразків, одностроїв не 
закуплено.  Тепер, з допомогою Петра 
Матіяшека, КПС знов серйозно розглядає закуп 
одностроїв в Україні.  Самі зразки, тобто 
“patterns”, будуть вироблені в Америці Нусею 
Денисик. 

 

СКОБ! 
пл. сен. Тиміш Гнатейко, ЧМ 
Діловод Господарки і Фінансів 
financy@plastusa.org 
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Датки на Пласт 

Пожертви, які вплинули від  31-го грудня 2002р. до 30-го вересня 2003 р. 
$1,000 Загін „Червона Калина" 

$400 Учасники „ Пл. Маланки на Морю" 
$250 Ярослав і Віра Криштальські 

по $200 Володимир Петришин, Мирон і Ольга Гнатейко, Стефан Дудяк, Александра і Михайло 
Завадівські, Аня Томко 

по $150 Борих Павлюк, Ігор Микита 

 по $100 Евген і Наталія Змій, Ансамбль „Промінь" в пам'ять бл.п. Олега Венґерчука,  Хор „Думка", 
Влодко Шевчук, Тиміш і Анна Гнатейко 

$70 Борис Люшняк 
по $60 Наталія Черник 
по $50 Мілас і Звенислава Лебедович - в пам'ять бл.п. Романа Равлюка, Маруся Головінська-Чен, 

Петро Миськів 
$45 Оксана Сидорак 

по $35 Микола Мілянич,  Роман Волчук, Ігор Гайда, о. Іван Кащак 

по $25 Любов Маринюк, Александер Мерл 
по $20 Марія Храплива, Ліля Клецор 

$15 Олена Сацюк, Василь Сосяк 
по $10 Марія Почтар, Марія Логаза, Катя Портер, Михайло Белендюк, Всеволод Петрів, Катерина 

Петрів, Святослав Петрів, Василь Саляк, Дарія Кульчицька, Богдан Поритко, Надя 
Шехович, Ярослав Василькевич, Зорянна Клюфас, Оксана Лобачевська 

по $5 Константин Воєвідка, Ярослава Лабка, Тарас Лозовий 
$ 4,185  Разом 

  
 На видатки пов'язані з участю наших делеґатів в Зборах КУПО 

по $1,000 Станиця Пассейк, Станиця Ню Йорк 
$750 Станиця Філядельфія 

по $500 5-ий курінь УПС „Червона Калина", Курінь УПС  „Ті, що греблі рвуть” 
$3,750 Разом 

Дякуємо! 
 

 


