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Ті, що з волі Всевишнъого 

Відійшли на Вічну Ватру 

 

Від жовтня 2007р. до 2-го жовтня 2009р. 

 
пл.сен.дов. Анастазія Смеречинська, Харак. Рочестер 

пл.сен.кер. Богдан Пашковський, Орл.  Боффало  

пл.сен.кер. Володимир Кізима, Чм  Дітройт  

пл.сен.дов. Марта Рудик, Гр.  Без станиці  

пл.сен.пра. Роман Платош, Хм.  Гартфорд  

пл.сен.кер. Христина Ковч, Тис.  Рочестер  

пл.сен.пра. Нестор Пилипець, ЛЧ  Вашінґтон  

пл.сен.пра. Марія "Міма" Зобнів, Шок  Без станиці  

пл.сен.пра. Іван Ґула, Вовк.  Без станиці  

пл.сен.дов. Cлавомир Луців  Міннеаполіс  

пл.сен.дов. Олекса Біланюк, Бурл.  Філядельфія  

пл.сен.дов. Володимир Кулинич, ОХ  Ню Йорк  

пл.сен.кер. Миролюб Лозинський, ЧК  Ню Йорк  

пл.сен.кер. Роман Микита, ЛЧ  Пассейк  

пл.сен.дов. Мирослав Павлишин  Міннеаполіс  

пл.сен.дов. Зенон Форович, ЛЧ  Чікаґо  

пл.сен.пра. Мотря Cосенко, ЧХв.  Чікаґо  

пл.сен.пра. Дарія Маркусь  Чікаґо  

пл.сен.пра. Василь Тершаковець, ЛЧ  Нюарк  

пл.сен.кер. Богдан Михайлів, ЧК  Ню Йорк  

пл.сен.кер. Ераст Бурачинський, Чм  Чікаґо  

пл.сен.дов. Мирослава Гук, Гр.  Клівленд  

ст.пл. Михайло "Міцьо" Івашко, Хм. Балтімор  

пл.сен.кер. Юліян Павлишин, Тис.  Філядельфія  

пл.сен.кер. Іван Нинка  Нюарк  
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Програма ХХIХ Крайового Пластового З’їзду 
який відбудеться 17-18 жовтня 2009р. на Союзівці 

 

П’ятниця, 16 жовтня 2009р. 
 

7:00 – 9:00    Приїзд, Реєстрація 
  

Субота, 17 жовтня 2009р. 
 

8:00 – 10:00 Реєстрація Учасників З’їзду 
10:00 – 12:00  1. Відкриття ХХІХ 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. Прийняття протоколу ХХVIІI Крайового Пластового З’їзду 
7. Усні доповнення до звітів КПС 
8. Звіт Голови КПРади 
9. Запити і дискусія над діяльністю КПС 

 

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

12:30 – 6:30 10. 100-ліття Пласту 
  11. 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. Звіт Верифікаційно-Мандатної Комісії 
13. Уділення aбсолюторії уступаючій КПС і уступаючим членам КПРади 
14. Наради Комісій: Таборової, Резолюційної, Господарської, Номінаційної;  

Малі Ради Орлиного й Скобиного Кругів та продовження нарад інших комісій 
 

7:00 – 12:00 Спільна Святочна Вечеря  
Крайовий З’їзд УСП 

 

Неділя, 18 жовтня 2009р. 
 

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 

a. 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 ХХIХ Крайового Пластового З’їзд 
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ЗВІТ ГОЛОВИ КРАЙОВОЇ ПЛАСТОВОЇ СТАРШИНИ 
21.10.2007 ДО 12.9.2009 

 
Склад КПС за період від останнього КПЗ’їзду 
Голова пл.сен. Петро Ставничий ЛЧ 
1-ий заступник (гол. сектора зв’язку) пл. сен. Марта Келегер ШОК 
2-ий заступник (гол. виховного сектора) пл. сен. Мотря Ватерс ПС 
Діловод фінансів і господарки пл. сен. Заріяна Ставнича Гр 
Крайова Комендантка Юнацтва ст. пл. Христя Баранецька ЛМ 
Крайовий Комендант Новацтва пл. сен. Мирон Дитюк ХМ 
Голова КТК пл. сен. Олесь Лабунька ОХ 
Діловод ВЮВ ст. пл. Діяна Юрчук ЛМ 
Діловод ВНВ ст. пл. Ліса Микита ШОК до 03.09.08 
 пл. сен. Любомир Конрад ЧМ від .03.09.08 
Діловод тіловиховання ст. пл. Таня Кузьмович ЛМ 
Кореспонденційний секретар пл. сен. Христина Лев СП до 01.10.08 
 ст. пл. Стефан Ставничий ЛЧ від 03.10.08 
Діловод преси ст. пл. Данило Пелещук ХМ 
Протокольний секретар Пані Роксолана Подпірка від 16.12.07 до 

31.12.08 
 Пані Віра Жарий від .01.02.09 
Референт УСП ст. пл. Таня Лісовська 
Референт УПС пл. сен. Ніля Павлюк ЧП до 3-09 

пл. сен. Ростислав Слабіцький ЧМ від 3-09 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Сходини/Зустрічі 
 
За звітний період КПС вібула 18 пленарних сходин.  Цілоденні сходини, котрі відбулися 31 травня 2008 
року, проходили прилюдно в пластовій домівці Ню Йорку.  Всі інші сходини відбулися 
телеконфераційно.  Також відбулися неформальні зустрічі КПС підчас Орликіяди 2007 і 2008 роках і на 
Св’яті Весни 2008. 
За звітовий період члени президії КПС відбули три прилюдні зузстічі (сходини) і чотири 
телеконференції.  
Призидія прилюдно перевела спільні сходини з членами КПРади 21.02.09 у Савт Баундбрук Ню Джерзі. 
 
Спосіб комунікації 
Головний спосіб комунікації поміж членами КПС були електронна почта і телефонічно.  Головний 
спосіб комунікації з членами Пласту в краю була електронна почта. 
 
Відвідування пластових станиць/ґруп 
За звітовий час члени КПС відвідали слідуючі станиці: 

Дітройт Філяделфія Бофало Нюарк 
Сіател (група) Гартфорд Гемстед (група) Рочестер 
Вашінґтон Пасейк Ню Йорк Клівеланд 
Ню Брансвік (самостійний рій) 
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Діяльність КПС (листівка, у котрій ділальність КПС є ширше описана, буде роздана під час 
КПЗ’їзду). 

Жовтень 2007 

  Новообрані діловоди брали участь у телеконференціях з уступаючими діловодами КПС. 

Листопад 2007 

  Пленарні сходини з уступаючим проводом  
  Орликіяда на оселі Союзівка - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта Келегер, пл. сен. 

Мотря Ватерс, пл. сен. Зоряна Ставнича і ст. пл. Христя Баранецька 
  Сходини президії 
  ВЮВ Чикаґо - ст. пл. Діяна Юрчук (організатор) 
  Зустріч з юнацькими впорядниками в Чикаґо - ст. пл. Христя Баранецька 
  Святочна зузстріч у Чикаґо з нагоди 40-літя куреня Побратими - пл. сен. Петро 

Ставничий 
  Святочний бенкет станиці Чикаґо - пл. сен. Петро Ставничий 
  Зустріч з станичним скарбником у Рочестері - пл. сен. Петро Ставничий 

Грудень 2007 

  Відвідини станиці Дітройт - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта Келегер, пл. сен. 
Мортя Ватерс і пл. сен. Зоряна Ставнича  

  Сходини президії 
  Сходини ГПБ – пл. сен. Петро Ставничий 

Січень 2008 

  Сходини осередку праці УПС у Філяделфії - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря 
Ватерс і ст. пл. Данило Бойцун 

  Свічечка в станиці Філяделфія - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс і ст. пл. 
Данило Бойцун  

  Похорон покійного сп. пл. Марка Івашка - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря 
Ватерс і ст. пл. Данило Бойцун 

  Сходини президії у Ню Йорку 

Лютий 2008 

  Сходини президії 
  Пленарні сходини КПС 

Березень 2008 

  Відвідини станиці Бофало - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта Келегер, пл. сен. 
Мотря Ватерс і пл. сен. Олесь Лабунька 

  КПЗ’їзд Канада – пл. сен. Петро Ставничий 
  Сходини президії 
  Пленарні сходини КПС 
  Відвідини групи у Сіател – пл. сен. Петро Ставничий 

Квітень 2008 

 Сходини ГПБ у Ню Йорку – пл. сен. Петро Ставничий 
 Пленарні сходини КПС 
 Вишкіл зв’язкових у Ню Йорку – ст. пл. Діяна Юрчук організатор 

Травень 2008 
  Зустріч з пл. сен. Аретою Колодій (Денвер) – пл. сен. Марта Келегер 
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  Відвідини станиці Гартфорд – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс, пл. сен. 
Мирон Дитюк і ст. пл. Христя Баранецька 

  Зустріч з президентом CEO Богданом Курчаком і скарбником Богданом Савицьким, 
Кредитової Кооперативи Самопоміч Ню Йорк – пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. 
Зоряна Ставнича 

  Зустріч з головою Шкільної Ради, д-ром Євгеном Федоренком і з заступником д-ром 
Юріям Гаєцьким – пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Мортя Ватерс 

  Зустріч з батьками пластової молоді в Гемпстед НЙ – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. 
Мотря Ватерс і ст. пл. Христя Баранецька 

  Крайове свято Весни на оселі Писаний Камін – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта 
Келегер, пл. сен. Мотря Ватерс, ст. пл. Христя Баранецька і ст. пл. Данило Бойцун 

  Зустріч з ОТК оселі Вовча Тропа – пл. сен. Зоряна Ставнича і пл. сен. Олесь Лабунька 
  Пленарні сходини КПС в Ню Йорку 

Червень 2008 
  Закриття станичного року у Філяделфії і іменування Гетьманську Вірлицю та 

Гетьманського Скоба- пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс і ст. пл. Данило 
Бойцун 

  Сходини Пласт Паблишінґ – пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Зоряна Ставнича 
  Мітінґ в справі незаконного датку Пласт Приятом (Нюарк) з представниками 

Українського Культурного Центру у Випані Н. Дж. – пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. 
Зоряна Ставнича 

  Зустріч y Saranac Lake, NY з районними керуючими провідниками Adirondack State Park – 
пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Олесь Лабунька 

  Вишкіл Новацьких Виховників на оселі Вовча Тропа – пл. сен. Мотря Ватерс, пл. сен. 
Мирон Дитюк, ст. пл. Ліса Микита 

  Сходини ГПБ у Києві – пл. сен. Петро Ставничий 
  Святочна збірка у Києві з нагоди нагордження Патріярха Української Греко Католицької 

Церкви, відзначення Вічного Вогню в Золоті – пл. сен. Петро Ставничий 

Липень 2008 

  Діаспорна Олімпіада в Філяделфії – ст. пл. Таня Кузьмович доглядала пластових 
спортсменів 

  Відкриття таборів на оселі Вовча Тропа – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря 
Ватерс, пл. сен. Мирон Дитюк і ст. пл. Данило Бойцун 

  Пленарні сходини КПС 
  Перевірка таборів на оселі Писаний Камінь – пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта 

Келегер 
  Перевірка таборів у Сіател – пл. сен. Марта Келегер 
  Перевірка таборів на оселі Новий Сокіл – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря 

Ватерс і пл. сен. Мирон Дитюк 
  Перевірка таборів на оселі Вовча Тропа – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Олесь 

Лабунька і пл. сен. Мирон Дитюк 
  Зузстріч біля Lake Placid, NY і дискусія про виховні питання з булавою табору Старшого 

Юнацтва – пл. сен. Петро Ставничий 
  День Пластуна (Писаний Камінь) – пл. сен. Марта Келегер 
  День Пластуна (Вовча Тропа) – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс, пл. сен. 

Мирон Дитюк, ст. пл. Христя Баранецька, пл. сен. Олесь Лабунька 
  Іменування Вірлиці – ст. пл. Христя Баранецька 
  Закриття Табору Старшого Юнацтва – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс, 

ст. пл. Христя Баранецька, пл. сен. Олесь Лабунька 
  Закриття Таборів (Вовча Тропа) – пл. сен. Мотря Ватерс 
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Серпень 2008 

  Пленарні сходини КПС 
  Відкриття морського табору – пл. сен. Олесь Лабунька 
  Всеамериканський Маніфестаційний Здвиг СУМ Ellenville, NY – пл. сен. Петро 

Ставничий, пл. сен. Олесь Лабунька і ст. пл. Данило Бойцун 

Вересень 2008 

  Пленарні сходини КПС 
  Зустріч у Торонто Канада з головою КПС пл. сен. Ганя Шептур і пл. сен. Таня 

Джулинська у справі передрукування «Довідника» - пл. сен. Петро Ставничий 
  Сходини ГПБ - пл. сен. Петро Ставничий 
  Зустріч з панею Катериною Ющенко - пл. сен. Петро Ставничий 

Жовтень 2008 

  Відвідини станиці Вашінґтон - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс, пл. сен. 
Любомир Конрад  

  Зустріч у Торонті з пл. сен. Ганьою Шептур і пл. сен. Левком Захарчишином (голова 
НОСУ) - пл. сен. Петро Ставничий 

  Відвідини станиці Пасейк - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс і ст. пл. 
Христя Баранецька 

  Пленарні сходини КПС 

Листопад 2008 

  Вишкіл Юнацьких Виховників – ст. пл. Діана Юрчук 
  Орликіяда на оселі Союзівка - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта Келегер, пл. сен. 

Мотря Ватерс, ст. пл. Христя Баранецька, пл. сен. Олесь Лабунька, ст. пл. Стефан 
Ставничий і ст. пл. Данило Бойцун 

  Пленарні сходини КПС 

Грудень 2008 

  Посвячення площі у Вашінґтоні на пам’ятник жертвам голодомору - пл. сен. Мотря Ватерс 
  Сходини ГПБ - пл. сен. Петро Ставничий 
  Привітання Вифлеємського Вогню в JFK аєропорті - пл. сен. Мотря Ватерс 
  Відвідини станиці Нюарк - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс, ст. пл. Христя 

Баранецька, ст. пл. Любомир Конрад 
  Зустріч з представниками Huron Clinton Metropolitan Association Brighton, MI - пл. сен. Петро 

Ставничий і пл. сен. Марта Келегер 
  Зустріч з адвокатом Ларисою Близнюк - пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта Келегер 
  Відвідини самостійного рою в Савт Баундбрук Ню Дьерзі - пл. сен. Петро Ставничий  пл. 

сен. Мотря Ватерс 

Січень 2009 

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Система Виховання Пласт – Світові 
Традиції, Реалії і Перспективи» Чернівці Україна - пл. сен. Мотря Ватерс 

  Пластова Група Гемстед Свічечка - пл. сен. Мирон Дитюк і ст. пл. Христя Баранецька 
  Пленарні сходини КПС 

Лютий 2009 

  Пленарні сходини КПС 
  Спільні сходини з КПР у Савт Баундбрук Ню Джерзі - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. 

Марта Келегер, пл. сен. Мотря Ватерс, пл. сен. Зоряна Ставнича 
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Березень 2009 

  З’їзд Станичних, Скарбників, Зв’язкових, Членів ОТК, Таборових Команд і Булав Cleveland, 
OH - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта Келегер, пл. сен. Мотря Ватерс, пл. сен. 
Зоряна Ставнича i пл. сен. Олесь Лабунька 

  Сходини ГПБ - пл. сен. Петро Ставничий 
  Пленарні сходини КПС 
  Досліджування відповідного приміщення на КУПО в Торонті - пл. сен. Петро Ставничий 

Квітень 2009  

  Похорон покійної пл. сен. Марії Зобнів - пл. сен. Петро Ставничий, ст. пл. Таня Лісовська, 
пл. сен. Ніля Павлюк і ст. пл. Лариса Чебеняк 

  Пленарні сходини КПС 
  Відвідини станиці Ню Йорк - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Олесь Лабунька, ст. пл. 

Стефан Ставничий, ст. пл. Данило Бойцун, ст. пл. Лариса Чебеняк 

Травень 2009  

  Крайовий З’їзд УПС - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Зоряна Ставнича і пл. сен. Ніля 
Павлюк 

  Крайове свято Весни (Новий Сокіл) - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта Келегер, 
ст. пл. Стефан Ставничий і ст. пл. Лариса Чебеняк 

  Іменування Вірлиць - пл. сен. Петро Ставничий 
  Пленарні сходини КПС 

Червень 2009  

  Сходини ГПБ - пл. сен. Петро Ставничий 
  Відвідини станиці Рочестер - пл. сен. Петро Ставничий 
  Телеконференції з головами ОТК - пл. сен. Олесь Лабунька і пл. сен. Петро Ставничий 
  Зустріч пластунів з України (обмін булави) в Newark аєропорті - пл. сен. Петро Ставничий 
  Вишкіл Новацьких Виховників (Писаний Камінь) - ст. пл. Любомир Конрад, пл. сен. 

Мотря Ватерс і пл. сен. Мирон Дитюк 
  Пленарні сходини КПС 

Липень 2009  

  Зустріч пластунів з України (обмін булави) в JFK аєропорті - пл. сен. Петро Ставничий і 
пл. сен. Олесь Лабунька 

  Телеконференції з головами ОТК - пл. сен. Олесь Лабунька і пл. сен. Петро Ставничий 
  Відкриття таборів (Вовча Тропа) - пл. сен. Мотря Ватерс 
  Відкриття таборів (Новий Сокіл) - пл. сен. Петро Ставничий 
  Перевірка таборів на оселі Писаний Камінь – пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта 

Келегер 
  Перевірка таборів на оселі Новий Сокіл – пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Мирон 

Дитюк 
  Перевірка таборів на оселі Вовча Тропа – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря 

Ватерс, пл. сен. Олесь Лабунька і пл. сен. Мирон Дитюк 
  Зустріч і виступ Руслани на Вовчі Тропі - пл. сен. Петро Ставничий 
  День Пластуна (Писаний Камінь) - пл. сен. Марта Келегер 
  День Пластуна (Новий Сокіл) - пл. сен. Марта Келегер 
  День Пластуна (Вовча Тропа) - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс, пл. сен. 

Зоряна Ставнича, пл. сен. Мирон Дитюк, пл. сен. Олесь Лабунька, ст. пл. Лариса Чебеняк 
і ст. пл. Данило Бойцун 
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Серпень 2009  

  Закриття таборів (Писаний Камінь) - пл. сен. Олесь Лабунька 
  Закриття таборів (Новий Сокіл) - пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта Келегер 
  Закриття таборів (Вовча Тропа) - пл. сен. Мотря Ватерс 
  Зустріч з булавними з України - пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Олесь Лабунька 
  Відкриття Кінного Табору - пл. сен. Петро Ставничий 
  Відкриття Морського Табору - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Ватерс і ст. пл. 

Стефан Ставничий 
  Проводи пластунів з України, котрі брали участь у булавах літних таборів, в JFK 

аєропорті - пл. сен. Петро Ставничий 

Вересень 2009 

  Пленарні сходини КПС 
  Всеамериканський Маніфестаційний Здвиг СУМ Ellenville, NY – пл. сен. Петро 

Ставничий, пл. сен. Олесь Лабунька 
  Сходини ГПБ – пл. сен. Петро Ставничий 
  Відвідини станиці Клівеленд - пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта Келегер 

 
РЕЗОЛЮЦІЇ 
 
XXVIII KПЗ’їзд доручає КПСтаршині, щоби до кінця 2008 року уложила „стратегічний плян дії” для Пласту в 
Америці та основні напрями  для скріплення і збільшення пластової організації, які включатимуть:  
 а. повернення до основ Пласту як подано у „Великій Грі” 
 б. приєднання дітей нової еміґрації 
 в. виміну виховників і дітей на табори між Пластами в Україні і Америці та іншими країнами 
 г. святкування 100-ліття Пласту. 
 
КПС прийняла, яко одну мету виробити методи заохочування до членства Пласту дітей з 4-ої хвилі.  
Щоб це здійснити, члени КПС при кожному відвіданні станиць просили провід станиці скликати 
сходини з батьками, а також заохочувати присутність батьків 4-ої хвилі на сходинах.  Підчас зустрічі 
представники КПС мали нагоду вислухати мотивацію по питанню запису батьками 4-ої хвилі своїх 
дітей у Пласт.  Це також дало нагоду  батькам представити, що на їх думку можна зробити, щоби 
допомогти батькам набрати більше інформації про Пластову виховну програму.  Ми хотіли вислухати 
від цих батьків дійсні думки про Пласт, а також думки, чому більше їхні приятелі не вписують своїх 
дітей до Пласту.  Із даних розмов ми переконалися, що попросту, Пласт не рекламується, а власне, про 
позитиви Пластової виховної програми для дітей.  Бо в багатьох випадках «четверта хвиля» просто не 
знає - хто ми є, що це є пластова ідейність, пластовий підхід до життя, і найголовніше - користь їхнім 
дітям належати до Пласту, де вони зможуть зберегти на майбутність почуття Українства.   
З нашого спостерігання вийшли певні конкретні висновки, а саме, що питання складаєтся із двох 
частин. По-перше, як найкраще рекламувати Пласт, а по-друге, якими способами можна привабити 4-
ту хвилю до Пластової родини і створити почуття приналежності? 
Що до реклами про Пласт, оптимальний підхід складаєтся із двох частин, котрі повинні бути виконані 
одночасно. Перше - це створити маркетінґ матеріалів, вживаючи сучасну Українську мову і сучасні 
засоби (наприклад, створити фільмовий кліп про Пласт, котрий ми би могли вживати яко засіб 
маркетінґу при зустрічах з батьками «четвертої хвилі»).  До цього ми придбали фонди і розпочали 
пошук людини, котра професійно ознайомлена з технікою створення такого кліпу і котра би могла 
оформити кліп у знайомій формі новим емігрантам.  Рівнож, треба почати ставити дописи і святочні 
побажаня до газет, котрі читає 4-та хвиля, наприклад, газети Міст і Закордонна.  Одні святочні 
побажання були поміщені у газеті Міст; і надіюся, що проект «фільмовий кліп» здійсниться в 
наступному році, і почнемо приготовляти більше дописів до газет. 
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Що до другого елементу цієї схеми, наші зустрічі і по станицях, і по таборах, де ми при відповідній 
нагоді вітаємо всіх батьків (а зокрема батьків 4-ої хвилі) вже допомогло привітати їх в Пластову родину.  
На нашу думку, також було би корисно приготовити лексикон Пластових висловів, вживаючи сучасну 
Українську мову та інформаційний підручник практичної поради батькам, що до специфічних 
питань, на приклад, який одяг та інші речі дитині треба приготувати для табору, як відбуваєтся 
програма на таборі і в станиці, що це є дозвілля і тп. 
Обмін булав не вдався літом 2008 року, бо Україна пізно переслала зголошення.  Всеж таки, ми 
витратили багато часу на це, щоб розіслати зголошення до всіх голів ОТК, котрі у дуже короткому часі 
вибрали зголошених кандидатів на свої оселі і листи запрошення були вислані до кандидатів в Україні.  
Україна повідомила, що Посольство призначило співбесіду кандидатам аж у серпні. На прохання 
України, а власне особисте прохання, що до допомоги було вислане мною безпосередньо до Посла і 
Консула США у Києві, але нічого з цього не вийшло. 
Через ситуацію попереднього літа, ми зробили натиск на Україну, щоб у 2009 році вони переслали 
зголошення на багато раніше. 
Із нашої сторони процес почався у січні.  Зголошення були переслані мені до 30-го березня.  Голови 
ОТК одержали копії зголошень електронною почтою і 9-го квітня я вислав особисті запрошення 
кожному булавному.  Всі, крім одного, одержали візу і приїхали на табори.  Підчас таборів ми мали 
нагоду зустрітися  з булавними і вислухати їхні остаточні думки різні теми, пов’язані з програмою 
обміну.  Після таборів вони мали нагоду відвідати місто Вашінґтон (велика подяка належиться другови 
Юрію Дайчеківському за опіку і організацію занять для пластунів); і місто Ню-Йорк, тут треба скласти 
подяку родині Подпіркам, зокрема, другови Віктору і подругам Ларисі Чебеняк і Ірині Миронові  за 
їхню гостинність і допомогу щодо перебування пластунів. 
На нашу думку, було важливо знову зустрітися з булавними вже по закінченні таборів і переговорити 
позитиви і негативи програми обміну. Перш за все, рішити, чи продовжувати, а по-друге, якщо 
продовжуивати, - то які зміни повинні бути впроваджені, щоби скріпити програму.  Ця зустріч також 
дала можливість нам підсумувати способи пластового таборування в Україні і почати думати над тим, 
чи ми би мали змогу впровадити певні прикмети у таборову програму в США. 
Підчас наших розмов ми довідалися, що в Україні не було великої реклами про цю можливість обміну.  
По-друге,  нам пояснили, що при КПС в Україні важко зберігти діловода міжнародного пластування.  
На мою думку,  було б корисно, якщо би замість щорічного спровадження булавних з України, можна 
було б вислати булавних з США на Україну. Очевидно, з цим є пов’язано цілий ряд питань, але вважаю, 
що корисно було б розпочати діалоґ на цю тему. 
Щодо виміни дітей з США на табори в Уркаїні, або по інших країнах. Ми повідомляли край про зимові 
табори в Німечині, а також на рахунок «джемборі» -про яке Україна повідомила нас досить пізно. Були 
діти, котрі мали нагоду поїхати на зимовий табір в Німеччину, а також декілька пластунів з Філяделфії 
брали участь на новацькому таборі в Україні. Беручи кошти і віповідальность, рішення посилати дітей 
на який небуть табір, а власне закордонний , повинно залишитися за батьками.  В наступному році 
пропоную постаратись вчасно подавати інформації про табори (де, коли, до кого зголоситись, термін 
зголошень, форма табору і т.д.) в Україні на мережі Пласту США. 
Підчас КПЗ’їзду в Канаді, у березні 2008 року, ми розпочали переговори з под. Ганьою Шептур, про 
можливості спільного (Канада і США) святкування 100 ліття пласту у 2011 році.  Праця, щодо 
відсвяткування в Україні масивним джемборі у 2012, проводиться через ГПБ.  Планування спільної 
зустрічі між Канадою і США повинно розпочатися невдовзі  .  
 
Для покращання зв’язку зі всім членством Пласту ЗСА, XXVIII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині  вчасно 
повідомлявати про офіційні рішення та поміщати їх на крайові мережі. 
Ми старалися поміщати як найбільше інформацій про події і працю КПС, а також повідомлення про 
табори, вишколи, з’їзди, рішення і т.д. на мережу; і  розсилати повідомлення до краю по електронній 
почті. 
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XXVIII KПЗ’їзд доручає КПСтаршині продовжити пластову традицію опіки, як виховний засіб, над 
українськими військовими могилами.  
КПС передала відповідальність за виконання цієї резолюції крайовим проводам УПС.  Виходячи з 
розмови з крайовою референткою, вона підтвердила нашу спільну думку, що немає вияснення як-
чому-де, можна виконати цю резолюцію.  Дана резолюція є одним із найкраших прикладів, чому КПС 
прийняла рішення, що всі резолюції, котрі мають бути вирішені на КПЗ’їзді - повинні бути 
представлені наперед; зокрема, з поясненням питання, представленого в запропонованій резолюції і 
також з обгрунтуванням даного проекту. 
 
XXVIII KПЗ’їзд доручає КПСтаршині  посприяти вчасній і якісній особистій передачі справ та матеріалів 
уступаючими діловодами нововибраним діловодам. 
Після XXVIII КПЗ’їзду, всі уступаючі діловоди провели телеконференційні зустрічі з нововибраними 
діловодами.  Спільний пленум відбувся 08.11.07. 
 
XXVIII KПЗ’їзд доручає КПСтаршині  усучаснити Правильник Внутрішньої Дії КПС. 
Цей проект був розпочатий, але не ще назакінчений. 
 
XXVIII KПЗ’їзд доручає КПСтаршині розглянути можливість електронного видання „Юнака” і „Готуйсь”. 
Маємо проблему, по-просту, видати «Юнак» або «Готуйсь» у якій-небуть формі.  До того часу, поки 
головне питання видавництва не буде вирішене, питання про електронну форму є не дійсним. 
 
XXVIII KПЗ’їзд доручає КПСтаршині знайти або звільнити від ощадностей фонди на пошиття пластових 
одностроїв та на протязі шести місяців знайти особу, яка би зайнялася замовленням і доставкою до Платової 
Крамниці. 
Підчас сходин членів президії разом з подругої Адьою Лібер, в справі одностроїв,  вирішено було 
ототожнити можливих виробників і одержати від них кошториси, щодо пошиття одностроїв.  Також 
вирішено, що в першу чергу, постаратись пошити однострої для новачок.  Фонди існують на цей 
проект. 
 
XXVIII KПЗ’їзд доручає КПСтаршині фінансово підтримувати проекти обміну виховних матеріалів з 
Україною. 
Як із іншими резолюціями, ця резолюція містить багато невияснених точок.  Факт є - що «Українські» 
виховні матеріали існують на Пластовій мережі (Українські).  Підчас відвідань станиць і зустрічей з 
виховниками ми старалися це підкреслити.  Щодо інших «виховних» матеріалів, над якими КПС має 
який-небуть нагляд, КПС Канада і США спільно, на прохання США, рішили передрукувати 
«Пластовий Довідник».  Кошт друкування був розділений поміж Канадою, США і пласт пиблішінґ (на 
спільне прохання Канади і США). 
 
XXVIII KПЗ’їзд доручає КПСтаршині заохочувати ближчі зв’язки поміж станицями та школами 
українознавства.    
Ця резолюція також не ясна, бо не подає докладно, що вимагається від КПС.  Текст припускає, що існує 
якась проблема щодо «зв’язків» поміж станицями і школами українознавства.   Підчас наших відвідань 
станиць по питанню «зв’язків», ми це питання порушували, але не відчули від станичних проводів, що 
існує яка- небуть проблема.  Под. Мотря і я провели зустріч з представниками Шкільної Ради, де ми 
обговорили зв’язки поміж Пластом і Шкільною Радою. Після цієї зустрічі ми вийшли із двома 
конкретними договорами.  По-перше, Шкільна Рада погодилася, якщо вчасно представити матеріали 
на Орликіаду, Шкільна Рада би об’єднала матеріали в навчальний шкільний план, щоби допомогти 
станицям підготуватися до участі в Орликіаді, і рівнож, щоби пластуни студенти мали додаткову 
корість у вивченні цих матеріалів.  Нажаль, ані в 2008 р., ані цього року матріали не були підотовлені до 
терміну передачі до Шкільної Ради.  Другий договір відносився до запланованого «вмілість вікенд».  
Шкільна Рада погодилася, що пластунам, котрі беруть участь в цій події, пропуск школи на цю суботу 
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буде оправданий.  В 2008 р. «вмілість вікенд» не відбувся з огляду на дату, котра була назначена, але 
планується проведення на цей рік. 
 
ПІДСУМКИ 
 

Зведення запропонованої програми КПС на майбутні два роки:  
 Здіснити план по організації і проведенні різноманітних спеціалізованих тоборів  
 Зорганізувати і перевести спільно Українсько/Американський літний табір в Україні, де би брали 

участь в рівній кількості пластуни (участники і булавні) з США і з Уркаїни. 
 Запланувати надзвичайний КПЗ’їзд 
 Продовжувати проведення  «вмілість вікенд» 
 Продовжувати планування і організацію крайового Свята Весни 
 Запланувати спільну зустріч для пластунів США і Канади, щоби відсвяткувати 100 ліття пласту на 

терені північної америки (літом перед запланованим ЮМПЗ в Україні) 
 Завершити справу по придбанню одностроїв 

 Передати білше чисто клерикальних функцій до виконання канцелярії 
 

ПОДЯКА 

Складаю щиру подяку членам КПС за їхню співпрацю, зусиля і вирозуміння.  Особливо дякую 
членам президії под. Марті, Мотрії і Зоряні за їхну допомогу, урівноваженний підхід до справ і 
товариської співпраці.  Також членам КПР особливо другові Юркові за їхню пораду і 
співпрацю.  Зокрема, хочу найщирішу подяку скласти усім тим пластунам, з кортрима ми 
мали нагоду зустрітися підчас нашоі каденсії, котрі невтомлино і віддано працують на добро 
Пласту, з переконеням в Пластові ідеї, «велике краще Завтра народу і людства». 
 
СКОБ 

 
Пл. сен. Петро Ставничий ЛЧ 
Голова КПС 



 13 

ЗВІТ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА 
ГОЛОВИ СЕКТОРА ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗВ'ЯЗКІВ 

ЗА ЧАС 10.20.2007 ДО 10.17.2009. 

 

В додатку до традиційних адміністративних завдань Першого Заступника/ Голови сектора організації і 
зв'язків вказаних статутом, тобто тримати зв‟язоки зі станицями та групами в краю, вітання з оказії 
Загальних Зборів, затвердження ново-обраних проводів і.т.д., головний акцент був положенний на 
особистих відвідин станиць та таборів.  Важливим було прямо почути думки та побажання від проводів 
та родичів та створювати близькі та приятельські відносини. 

В основному діяльність включала слідуюче: 

 В листопаді 2007 року була присутна на Орликіяді, де привітала юнацтво. Також відбула 
неформальну зустріч з присутними діловодами. 

 В грудні 2007 року відвідала станицю Дітройт де мала нагоду ознайомитися зі станом 
оселі Зелений Яр і з пластовою домівкою. Також мали змогу перевести сходини із 
станичною старшиною та загальні сходини з батьками пластунів і членами пластової 
станиці, підчас яких мали нагоду вислухати цікавий обмін думок. 

 В лютому 2008 року вислала лист вітання з нагоди 75-річчя з дня народження та 50-річчя 
прийняття сану священства Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Кардинала 
ЛЮБОМИРА ГУЗАРА.  

 В березні 2008 року відвідала станицю Бафало.  Мали нагоду привітати членів станичного 
проводу, юнацтво і новацтво та їх батьків від імени КПС і роздати відзначки пластунам на 
пам‟ятку зустрічі. Також мали нагоду провести зустріч окремо з батьками, представниками 
4-ої хвилі, зі станичним проводом, станичними виховниками і членами ОТК. Це був 
початок дослідження, щодо можливих способів заохочувати батьків 4-ої хвилі записувати 
своїх дітей в Пласт. 

 В березні  2008 року одною з невдячних справ було розвязення станиці Денвер Зустріч в 
Клівленді 4-го травня  з в.о. станичною Денверу, пл. сен. Аретою Колодій, щоб обговорити 
плян закриття станиці і передачі майна до КПС. 

 В липні  2008 року відвідала разом з Петром  Ставничим і перевірили табори на оселі 
«Писаний Камінь», де мали нагоду зустрітися з командами і булавами поодиноких таборів 
і переговорити стан таборування, а також ширші питання про можливі зміни до таборової 
програми у майбутньому. Підчас цих відвідин зустрілися з керуючим  адміністратором на 
оселі. 

 В липні 2008 відвідала і перевірила табори, котрі відбувалися біля Seattle.  Відвідала табір 
юнацтва на прогульці, котра проходила біля Mt. Rainier а табір новатцва на місці 
постійного табору в оселі Американських Скавтів.  Підчас перевірки мала нагоду 
переговорити таборові справи з командою і булавою таборів, а  також з організаторами 
цьогорічних таборів. 

 В листопаді 2008 року була присутна на Орликіяді та відбула неформальну зустріч з 
присутніми діловодами.   

 В січні 2009 року була присутна на Свічечці при пластовій станиці Клівленд де 
передала полум‟я Вифлеємського Вогню підчас традиційної програми пластової 
«Свічечки». 

 Лютий 2009 Спільні сходини з КПР у Савт Баундбрук Ню Джерзі.  

 Березень 2009 З‟їзд Станичних, Скарбників, Зв‟язкових, Членів ОТК, Таборових 
Команд і Булав Cleveland, OH.  
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 Травень 2009 Крайове свято Весни (Новий Сокіл) 

 Липень 2009 День Пластуна (Писаний Камінь)  

 Липень 2009 День Пластуна (Новий Сокіл)  

 Липень 2009 Перевірка таборів на оселі Писаний Камінь з пл. сен. Петром 
Ставничим.  

 Серпень 2009 Закриття таборів (Новий Сокіл) з пл. сен. Петром Ставничим. 

 Вересень 2009 Відвідини станиці Клівеленд з пл. сен. Петром Ставничим. 

Одним важливим завдань, поза адміністративними, було встановити чи Пласт оперує із законами 
штату Мішіґен про недоходові організації.  Ця проблема виникла підчас попередньої каденції коли 
заанґажовано адвоката для перевірки легальних і податкових консеквенсії звязаних із поважнішою 
сумою яку станиця подарувала інші харитативній організації. Ця проблема була професійно 
представлина адвокатом і Director of Governance, United Way of Southeastern Michigan, Ларисою 
Близнюк і продискутована на З‟їзді Станичних, Скарбників, та Членів ОТК 7-го березня 2009 року в 
Клівленді. Рішено дальше студіювати і довести до остаточної розвязки та узгіднення із законодавством. 

 

 На тому ж зїзді дискутувалися слідуючі проблеми: страховка, приналежність до Пласту четвертої 
хвилі , Вифлеємський вогонь, українська мова в Пласті, вписи, заява вступу, тематика пластових 
таборів, розбудова пластових осель, зрілість команди і булав, стандарти таборової  безпеки, IRS 
regulations, фінансові звіти, Cвято Весни, Вмілість Вікенд , Юнацькі Виховники – брак, виклик ст. пл. до 
станиць. 

   

Позитивною сторінкою зїзду була численна участь станиць.  Понад 40 учасників приїхали із 10 
станиць а це, Боффало, Вашінґтон, Гартфорд, Дітройт, Клівленд, Ню Йорк, Нюарк, Філядельфія, Чікаґо, 
і Cієтл. Тут хочу висловити щиру подяку всім учасникам за активну участь та співпрацю у вирішенні 
наших пластових завдань. 

 
Щиру подяку складаю членам КПСтаршини за їхні поради. 
 
В залучені подаю список проводів затверджено між 10.20.07 до 10.17.09. 

 
СКОБ! 

 
 

Марта Ліщинецька-Келегер 

пл. сен. Марта Ліщинецька-Келегер, ШОК 
Голова сектора організації і зв'язків 
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Звіт  

КРАЙОВОГО ПРОВОДУ УСП 
за час від вересня 2007 р. до вересня 2009 р. 

 
Склад Крайового Проводу УСП: 

Референт – ст.пл. Таня Лісовська, ЧП    
Заступниця – ст.пл. Ляриса Чебіняк, Верх. 

 

Дорогі старші пластуни й пластунки та всі члени пластової організації! 
 
Нижче подаємо діяльність, спостереження та рекомендації проводу УСП. Також подаємо демографічний огляд 
нашого уладу. 
 
Діяльність Проводу 
Ми полагоджуємо різні справи, які відносяться до старших пластунів в Америці та до уладу загально: 
 Доглядаємо справи членства УСП: 

 оформлення в УСП ново-звільнених юнаків і юначок та пластунів, котрі хочуть вступити до уладу; 
 звільнення старших пластунів з УСП через вік; 
 стараємося, щоби якнайменше старших пластунів відходило з Пласту через несплачення членського 

внеску; 
 Заохочуємо звітування куренів і осередків праці, та коли одержуємо їхні звіти – уважно та зі зацікавленням їх 

читаємо; 
 Стараємося, щоб хтось з проводу був присутний на пленумах КПС, а як це неможливо, подаємо звіт, який є 

прочитаний під час пленуму; 
 Тримаємо контакт з Головною Булавою УСП. 

Інтернет 
Існує е-поштова група для УСП, яка дає нам можливість мати контакт зi старшими пластунами, що хочуть бути в 
курсі справ про дії в Пласті-УСП. Можна записатися при адресі: http://groups.yahoo.com/groups/USPAmerica. Ця 
група є теж важлива, бо дає куреням, осередкам праці, та поодиноким членами УСП можливість бути в контакті з 
великою групою старших пластунів у різних справах. Час від часу висилаємо сучасні інформації до цієї групи. 
 
Брошурка про Курені УСП 
Вийшла усучаснена брошурка про курені УСП, яка подає короткий огляд кожного куреня в ЗСА. Ця брошурка 
допомагає старшому юнацтву та старшим пластунам вибрати собі курінь. Брошурка є розіслана е-поштою 
старшим пластунам та є подана на мережовій сторінці Пласту-ЗСА www.plastusa.org. В літі, провід перевів 
інформаційну гутірку про куренів та подарував копії брошурки учасникам Свято Юрія на Новому Соколі та на 
таборі УПЮ-ок на Вовчій Тропі.  

Правильник УСП 
На разі нема закінченого правильника УСП. З тим, нема старшо-пластинських відзначень ані пересторог, які провід 
може достусувати до даної ситуації. Також нема докладно написано як вік складається у питанні як стати старшим 
пластуном. Правильник УПЮ і правильник УСП опишують дві інші речі про вік. Провід не міг вчасно вирішити і 
полагодити ті справи, але надіємося що наступна каденція зможе посвятити час на цей важливий проект. 

 

Курені УСП 
Різні курені існують в Америці, деякі більш активні ніж інші. Активність куренів є дуже важлива, тому що вони часто 
успішно організують різні імпрези на корість Пласту. Крайовий провід УСП хоче пригадати всім проводам куренів, 
щоб звітувати кожного року. Звітувати насправді дуже легко і воно нам дуже помагає у нашій праці з уладом. 
Нижче подаємо кількість оформлених членів УСП в Америці, які є члени куренів. Важливо тут підчеркнути, що 
напевно є ще більше членів куренів чим тут подано, але через брак звітування, не знаємо дійсну кількість: 
 

Осередки Праці УСП 
На жаль, oсередки праці не є дуже активними частинами станиць в Америці. Часто в станиці навіть бракує Голови 
осередка УСП. Також на жаль за мало старших пластунів беруть активну участь яко виховники по станицях. Якщо 
осередки були більше активні, думаємо, що це би було корісно для всіх, спеціяльно для станиці. Очевидно не всі 
старші пластуни та осередки є недіючі. На приклад, ОП-УСП Чікаґа та ОП-УСП Дітройту колядує разом на корість 
станиці. Але на загал, осередки праці не використовують свій потенціял. 
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Звітування 
Осередки праці 2008: ніякі 
Осередки праці 2009: Боффало 

Просимо звітувати – це не тільки ваш обов'язок, а є дуже 
важливою поміччю у нашій праці з уладом. 
 

Огляд Уладу 
На день 9-го вересня, 2009 р. Улад Старших Пластунів 
нараховує 463 члени: 201 (43%) старших пластунів і 262 (57%) 
старших пластунок. 263 (57%) належать до куренів УСП, а 200 
(43.) не є членами куренів.  
 
При кінці минулої каденції, цифри були такі: Улад Старших 
Пластунів нараховував 459 членів: 199 (43%) старших 
пластунів і 260 (57%) старших пластунок. 270 (59%) належали 
до куренів УСП, а 189 (41%) не були членами куренів. 
Більшість (93%) належали до станиць чи груп, а 33 (7%) були 
самітниками. 
 

Крайовий З'їзд УСП 
З'їзд УСП є заплянований в суботу 17 жовтня о 8:00 год. веч. 
підчас КПЗ'їзду на Союзівці  
 

Члени УСП 
Поодинокі старші пластуни й пластунки вкладають в Пласт багато праці. Вони є виховниками в станицях і групах, 
члени станичних старшин та займають посади в КПС-і й ГПБ-і. Цього літа вони були виховниками та комендантами 
на окружних таборах та вишколах. Існує дуже активна група старших пластунів і пластунок, котрі виконують різні 
обов'язки в Пласті. Звертаємося до тих членів УСП, котрі вже довго недіяльні – подумайте як Ви би могли 
прислужитись Пластові своїми талантами і здібностями. Знаємо, що кожна праця в Пласті не підходить кожній 
особі. Але нехай кожен собі знайде корисне зайняття в Пласті, будь вихона праця у станиці, праця над проектами 
для потреб станиці або таборі, або стати активними членами станичного, крайового, або світового проводу.  
 
Щиро дякуємо всім, що з нами співпрацювали та помагали підчас нашої каденції.  
Бажаємо наступному проводові УСП успіхів у їхній праці. 
 

С.К.О.Б.! 
За Крайовий Провід УСП 

ст.пл. Таня Лісовська, ЧП 
Крайовий Референт УСП 

Зміни в реєстрі УСП від квітня 2009
Прийнято до УСП:  
Андрея Ваттерс Філядельфія 6/24/09 
Лукас Вишницький, Пб Чікаґо 9/3/09 
Христя Вірстюк Філядельфія 9/3/09 
Леся Вітковська Чікаґо 9/3/09 
Ніна деВассал Філядельфія 6/24/09 
Леся Демидович Нюарк 6/24/09 
Нора Келлегер Клівленд 6/24/09 
Райлі Келлегер Клівленд 6/24/09 
Стефан Клос Філядельфія 6/24/09 
Микола Кузик Клівленд 6/24/09 
Леся Кузів, Сп Нюарк 9/3/09 
Діяна Куріца Чікаґо 6/24/09 
Діянна Куровицька Ню Йорк 6/24/09 
Софія Кучер Дітройт 9/3/09 
Адріян Лалюк Клівленд 6/24/09 
Олесь Лалюк Клівленд 6/24/09 
Адя Маґун Ню Йорк 6/24/09 
Вікторія Масна Клівленд 9/3/09 

Микола Мурський Дітройт 9/3/09 
Анастасія Новачинська Дітройт 9/3/09 
Аня Нона Дітройт 9/3/09 
Мелася Павлишин Клівленд 6/24/09 
Катя Стюарт Дітройт 9/3/09 
Григорій Фат Філядельфія 6/24/09 
Александер Фіґач Дітройт 9/3/09 
Богданна Цьолко Чікаґо 6/24/09 
Данило Чайківський Філядельфія 6/24/09 
Павло Шкільник Дітройт 9/3/09 
 

Вичеркнені за неплачення чл. внесків 
5/29/09  
Олекса Бриндзя Без станиці 5/27/09 
Петро Вроблевський Дітройт 5/27/09 
Тиміш Галібей Нюарк 5/27/09 
Андрій Ганушевський Рочестер 5/27/09 
Меляся Гашій Без станиці 5/27/09 
Рената Гулик Чікаґо 5/27/09 

Софія Жмуркевич Філядельфія 5/27/09 
Наталія Зитер Філядельфія 5/27/09 
Наталка Кужла Філядельфія 5/27/09 
Роман Лаврин Дітройт 5/27/09 
Оля Лебедова Чікаґо 5/27/09 
Таня Мандзій-Ричард  Нюарк 5/27/09 
Олександер Мандич Нюарк 5/27/09 
Евген Марків Філядельфія 5/27/09 
Мая Мілянич Без Станиці 5/27/09 
Дамян Олесницький Нюарк 5/27/09 
Леся Петик Філядельфія 5/27/09 
Юрій Плешкевич Чікаґо 5/27/09 
Таня Соболь Чікаґо 5/27/09 
Анетка Сосенко Чікаґо 5/27/09 
Адріян Сосенко Чікаґо 5/27/09 
Аляна Сосенко Чікаґо 5/27/09 
Микола Тобіянський  Дітройт 5/27/09 
Марко Чайкiвський Філядельфія 5/27/09 

Стан куреня 

на 9/9/09

ЗВІТ ЗА 

2007-08

ЗВІТ ЗА 

2008-09

11 Буриверхи

11 Бурлаки

8 Верховинки 10/2/08 8/18/09

3 Вовкулаки

11 Княгині 10/7/08 8/18/09

25 Лісові Мавки 9/9/08 8/18/09

22 Лісові Чорти 9/30/09

6 Орден Хрестоносців

8 Перші Cтежі 8/12/08 9/28/09

6 Побратими

8 Спартанки 8/13/08 6/22/09

5 Ті що греблі рвуть

14 Хмельниченки

9 Червона Калина

30 Чорноморські хвилі 9/24/08

51 Чорноморці 11/11/08 9/30/09

27 Чортополохи 8/19/08 8/25/09

8 Шостокрилі
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Звіт 
Голови Крайового Проводу УПС  

за час від травня 2009 до вересня 2009 
 
Крайовий Провід УПС: 
Голова -    пл.сен. Ростислав Слабіцький ЧМ 
Заступник і зв`язок з куренями пл.сен. Данило Захарчук Бур 
Писар       пл.сен. Зірка Коломиєць ПС 
Діловод членства    пл.сен. Оля Стасюк 
Діловод підвищень і відзначень пл.сен. Богданна Ковальчук Тис. 
 
19-ий Крайовий З‟їзд УПС відбувся 2-ого травня 2009 р. на Союзівці, Кергонксон, НЙ.  крайовий провід 
був вибраний в складі поданому повище. 
 
Висловлюю признання і подяку уступаючому проводові за їхню довголітню і віддану працю для Пласту. 
 
Уступаючий провід особисто передав справу і матеріяли нововибраним діловодам підчас з‟їзду та 
пл.сен Ніля Павлюк брала участь у перших сходинах нового проводу, щоб запізнати їх з обов‟язками.  
 
Крайовий Провід відбув четверо сходини.  Голова брав участь в усіх пленумах КПС, відвідав зустріч 10-
ого куреня УПС, Чорноморці, відвідав Школу Булавних і табори на пластовій оселі Новий Сокіл, був 
учасником Крайового З‟їзду Виховників, та відкриття зайнять станиці Філядельфія.  Члени проводу 
також відвідували пластові табори, допомагали на пластових оселях, і уділяються в праці у станицях. 
 
В краю є дуже велике запотребовання виховників.  Дякую усім членам УПС котрі віддано виховують 
нашу пластову молодь і закликаю усіх членів допомогти в станичній виховні праці.  Ми усі маємо різні 
здібности котрими ми можемо поділитись з новацтвом і юнацтвом, та полегшити виховникам у їхній 
праці.   

С К О Б ! 
пл.сен. Ростислав Слабіцький 

Голова КП-УПС 
 

Зміни в реєстрі УПС від квітня до вересня 2009 

 
 

Прийняті  в УПС зі ступенем прихильника: 
Ліда Мартинець Вашінґтон 5/27/09 
Марта Попович,Сп Нюарк 9/3/09 
Тиміш Головінський Бостон 9/3/09 
Oксана Ісаїв Нюарк 9/3/09 
    
Вибула з Пласту на власне бажання:    
Уляна Леґедза  6/24/09 
   
Відзначення   Св. Юрій в Сріблі    
Рената Гандзій Пассейк 3/28/09 
Марта Дергак Гартфорд 3/28/09 
Роман Петик Філядельфія 3/28/09 
    
Підвищено ступінь на довіря    
Оля Дужа Вашінґтон 9/3/09 
Маруся Колодій Нюарк 9/3/09 
Христя Стасюк Нюарк 9/3/09 
Христя Кохан Нюарк 9/3/09 
Христя Демидович Нюарк 9/3/09 
Юрій Темницький Сиракюз 9/3/09 
    
    

Вичеркнені з Пласту     
Андрій Бідяк Ню Йорк 5/27/09 
Оксана Гулик Чікаґо 5/27/09 
Богдан Данко Без станиці 5/27/09 
Юрій Депутат Боффало 5/27/09 
Мирон Депутат Боффало 5/27/09 
Маркіян Іваськів** Пассейк 5/27/09 
Никола Луцишин Боффало 5/27/09 
Богдан Мочула Пассейк 5/27/09 
Богдан Олесницький** Нюарк 5/27/09 
Катря Оранська-Петик Філядельфія 5/27/09 
Андрій Пришляк Боффало 5/27/09 
Юрій Слиж Ню Йорк 5/27/09 
Роксоляна Стасюк-Мєцияк Боффало 5/27/09 
Роман Ясінський Вашінґтон 5/27/09 
 
Відновили членство після вичеркнення    
Богдан Олесницький** Нюарк 9/3/09 
Олег Черник Філядельфія 6/24/09 
Маркіян Іваськів** Пассейк 6/24/09 
Дора Іскало Боффало 6/24/09 
Богдан Іскало Боффало 6/24/09 
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ЗВІТ З ДІЯЛЬНОСТІ 
ГОЛОВИ СЕКТОРА ВИХОВАННЯ І ВИШКОЛІВ 

за час від жовтня 2007 р. до жовтня 2009 р. 
 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ 
 Голова сектора: пл. сен. Мотря Бойко Вотерс, ПС 
 Крайовий комендант УПЮ: ст. пл. Христя Баранецька Олесницька, ЛМ 
 Крайовий комендант УПН: пл. сен. Мирон Дитюк, Хм 
 Голова Крайової Таборової Комісії: пл. сен. Олесь Лабунька, Хр 
 Діловод Вишколу УПЮ: ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ 
 Діловод Вишколу УПН: ст. пл. Ліса Микита, ШОК (до 3.08) 
         пл. сен. Любомир Конрад, Чм (від 3.08) 
 Діловод Тіловиховання: ст. пл. Татяна Кузьмович, ЛМ 
 

ІІ. ПЕРЕГЛЯД ПРАЦІ 

 Кожна зміна проводу приносить зі собою період орієнтації, познайомлення з краєвим станом при 
станицях і меньших групах, а  тоді інтенсивної  наполегливої праці.  Тих два роки скоро перейшли. 
Члени виховного секртора сумлінно і совісно виконували свої обов‟язки, і їх праця описана у їхніх звітах.  
Всі члени Виховного Cектора близько співпрацювали зі собою.  
 Нам було важне, щоби виховники, юнацтво, новацтво, станичні проводи, батьки, знали хто КПC є.  
Нам було важне, щоб ми були доступні.  Тільки тим способом можна утворювати довір‟я і співпрацю.  
 Підчас цієї каденції, Діловод Вишколу УПН ст. пл. Ліса Мілянич Микита зрезиґнувала з причин 
особистих перешкод, а на її місце кооптовано ст. пл. Любомира Конрада, Чм.  Ми відбули чотири 
телеконференцій виключно Виховного Cектора, дуже багато полагоджувалося  при телефонічних 
нарадах і через е-пошту.  Всі справи були порушені за порядком на слідуючому пленумі.  Подаю тут 
свою особисту діяльність, як і свої завваження що до Виховної праці в краю. 
 
А. Виховна  Праця 

 Ми як організація і провідники цієї організації, мусимо пам‟ятати що довгий час минув від 
заснування Пласту, невдовзі буде 100 літ.  Майже сто літ політичних, економічних, суспільних, і 
культурних змін перейшло від засновання першого пластового гуртка. Ці зміни також впливали на нас і 
на нашу організацію, на розвиток Пласту. Правильники і Cтатут дають нам вказівки, за якими провадимо 
виховну працю. Дотримуємся тих правил як можемо, але мусимо уміти бути гнучкими. Ніхто не хоче 
міняти основної організації.  Навпаки, хочеться пригадати всім членам організації про основну Пластову 
ідею, виховувати молодь за засадничими принципами Пластового Закону, але при нинішних світових 
умовах.  
 Це є наша найбільша проблєма, і вона потягає за собою всі інші, як наприклад, зменшення 
членства, брак виховників, ітд.  Здається мені що відходимо від принципів так чітко підкреслених у 
Життю в Пласті і Великій Грі. Стаємо суспільною організацією, а не виховною.  
 Праця в станицях проводиться  різно залежно від того хто її провадить.  Здається що всі хочуть 
те саме.  В загальному, є співпраця і стараємся разом працювати для нашої молоді, хоч виринають різні 
інтерпретації пластової праці.  Є ті станиці котрі совісно і по-пластовому тримають порядок, і провадять 
виховною працею так як вона повинна бути.   Aле, навпаки є ті станиці з котрими дуже тяжко 
співпрацювати.  Часто батьки, бувші пластуни, рятують ситуацію браку виховників та занемають виховні 
пости і пробують.  Провадять пластом так як вони його пригадують з своїх юнацьких літ. Та пам‟ять не є 
все чітка.  Часами це є корисне,  вбільшості ні.  Воно не може бути як колись – наша молодь була тоді, а 
їхня молодь, нині.  Наші діти виростають у сьогоднішних обставинах. Одиноке що можна застосувати із 
100 років пластування це є принципи Пластової присяги і пластового закону. 
 Цей зворот стосується до станиць які без підставово виключають чи викидають дітей з Пласту і 
не дають їм можливости відклику. Кривдити дітей навіть в імени найкращої організацій  є легко і не „по-
пластовому‟.  
 У нашій організації існує система дисципліни – прочитайте правильник.  Є перестороги, караний 
звіт.  Це дає кожному пластунові нагоду себе поправити.  Якщо ми не даємо їм нагоди себе виправити, 
то ми не охоплюємо принципи само-виховання. Декотрі зв‟язкові не радяться з виховниками і роблять 
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рішення котрі не підходять куреневі чи гурткові.  Якщо опінія виховника не рахується, то не плачте що їх 
нема.  Ми самі їх відпихаємо від виховної праці.  Недавно я була на курінних сходинах де вибирали 
курінну раду.  Це зовсім не був „вибір‟.  Їм був наданий склад.  Що ми робимо?  Чи немаємо довіря до 
наших дітей??  
 Добрий виховник є той котрий уміє притягнути юнака, добрий виховник не зраджує навіть 
найтяжчої дитини,  добрий виховник не кричить і ніколи не робить кривди, добрий виховник підтримує 
своїх юнаків, добрий виховник вміє бути сам своїм критиком і сам придержується правил Великої Гри.  
Добрий виховник, здає собі з того справу що кожна дитина як і він сам є спроможна зробити дурницю, 
але також що кожна як і він вчиться на помилках.  
 Подивімся самі на себе – від старших пластунів до сенйорів, поки будемо йти далі, прочйтаймо 
Життя в Пласті і Велику Гру, прочитайте правильники, пригадаймо.  Не робіть рішень які Ви думаєте 
колись робили. Думайте  що кожна дитина це ваша дитина   і поступайте совісно і мудро. Порадьтеся і 
далі працюймо разом. Шануймо один одного. Шануймо наших дітей.  Якщо ми вернемся до основної ідеї 
пластування, я з певністю можу сказати що рівень пластуваня піднесеться і багато проблєм котрі існують 
самі виправляться. 
 

Б. Українська мова 

Знання і володіння української мови є в занепаді.  Ми це чуємо на кожному кроці.  Мовна комісія 
котра була створена кілька років тому назад, подала свій звіт і комісія розпалася, бо я думаю що самі 
члени її не мали розв‟язки.  Cама комісія мала декотрі ідеї але не була в силі подати напрям котрий би 
осягнув те що ми хочемо.     

Один напрям що ми старалися взяти, є мати мовного дорадника на таборі. Ми це спробували.  
Це не працює, бо коменданти і виховники не чуються добре з тим щоби звертатися за такою поміччю, 
але з практичного боку, нема коли.   

Ми повинні подати допоміжні виховні матеріяли на мережу до проб чи вмілостей, це би помогло 
виховникам з матеріялами і з мовою (спеціяльно якщо був би долучений словник), якщо вони їх 
прочитають.  Ми цего ще не встигли зробити. 

Окрім того щоби заохочувати і пригадувати виховникам, юнацтві/новацтві і собі, треба зробити 
апель до батьків.   

Батьки є наш найважливіший ресурс що до мови.  Якщо батьки не будуть цего вимагати в дома 
від своїх дітей, аби який україно-мовний виховник би не був, діти не будуть добре говорити українською 
мовою.  Виховники мусять говорити укр. мовою, але це також не все є дійсним. Наші виховники калічать 
мову.  Мовного застрика нема – але не піддаємося. 

Пані Віра Бей, котра має дітей і внуків в Пласті і сама є педаґоґ мови, згодилася з нами 
співпрацювати і помогти ідучи вперед. Є легко сказати що є комісія і нехай вона щось нам дасть – 
закликаю Вас зголосити себе і Ваші ідеї.   
 

В. Українська Школа 

Все вискакує справа „української школи‟ – чи діти мусять ходити чи ні щоби належати до Пласту.  
Правильник вимагає що дитина мусить бути „українсько-мовною‟ щоби належати до Пласту.  (Tут ще 
лежитъ питання – що означає „українсько-мовним‟ - думаю що погоджуємся на „кухонну мову‟) Aле, щоби 
поступати з організацією, кожна проба має якусь вимогу українського навчання.  Дитина котра не буде 
брати участи в програмі, не буде здавати проб, з часом відпаде.   

Питання: Чому вимагається українського навчання?  Школа українознавства не тільки 
підтверджує мову котру діти повинні вже знати, але школа своїм навчанням історії, культури, літератури, 
граматики, мови, георафії, і своїми академіями вирощує „доброго громадянина‟, вирощує почуття 
приналежности до чогось більшого. Зміцнює товариство.  

Заява вступу дає такі обов‟язки (що до школи українозбавства) батькам: 

#2: “Знаю, що передумовою приналежності до Пласту є знання української мови.  Заявляю, 
що моя дитина знає українську мову та доложу всіх зусиль, щоби вона її плекала та 
вивчала українознавство.” 

Додатково на Заяві знаходимо: 

“Рівночасно зобов’язуюся подбати про те, щоб мій син / моя донька:  
1. Ходив/-ла до Школи українознавства.” 
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Тут ніхде не підкреслює що ця школа має бути суботньою.  Cама „Заява Вступу‟ передбачує інший 
варіянт задоволення вимоги навчання українознавства.  Найкращий варіянт очевидно є відвідування 
суботньої української школи.  Пласт підтримує суботню школу українознавства.  Aле ми здаємо собі 
справу що є діти котрі не можуть відвідувати суботню українську школу і ми мусимо їм придбати інший 
розсудливий варіянт чи спосіб задоволити цю вимогу.  Це мусить бути однаково для всіх станиць, для 
всіх пластунів.  Але - саме не ходження до суботньої школи українознавства не є причиною виключення 
з Пласту (глянъте до правилъника – за що можна виключити чи викинути дитину з Пласту).  
Ми мусимо про це поговорити і остаточно рішати, і це рішення мусить бути рівно для всіх.  Чи провід 
якоїсь станиці не годиться, вони все ж таке мусять придержуватися правильника і прийнятого рішення. 
Рекомендую: 

У випадку що член Пласту не може ходити до суботньої школи - тільки за правильним 
оправданням, він має право зі удобренням своєї української школи, здати всі задачі і іспити згідно з 
програмою шкільної ради.  Якщо школа не погодиться на таке, треба звернутися до КПCтаршини і до 
Шкільної Ради за допомогою.  Шкільна рада обіцяла що по змозі поможе в тому напрямі.  Підкреслюю 
що це тільки у випадках оправдання.  Якщо новак/-чка, юнак/-чка не ходять бо їм не хочеться, чи не 
роблять жадних старань, то вони не мають причини належати до організації, бо не можуть брати участи 
в її програмі.   
 
Г. Духовне Виховання  

Головна частина Пластової Присяги, це “Вірністъ Богові і Україні”.  Традиційно, релігійне 
виховання нашого новацтва і юнацтва лишалося батъкам.  Духовне виховання дає підставу у 
виробленню добрих моралів.  Але під сучасну пору, бачимо що це не вистарчає – батъки це часто самі 
маловажатъ.  Ця ситуація вимагає уваги і делікатної дискусії щоби не залишити побічним, бо це є 
інтеґралъна частина виховання молоді.  

Ґ. Табори 

1.  В цьому році не відбувся „пошкіл‟ на жадних оселях.  

2.  КВТ не відбулося через брак зголошень в 2009 році. 

3.  Табори не можуть відбутися якщо нема одного постійного коменданта.   

Д. Вишколи 

В часі звітового часу, відбулися два новацькі (Вовча Тропа і Писаний Камінь) і три юнацькі вишколи, 
(Чікаґо, Cоюзівка-Філядельфія і один вишкіл зв‟язкових (НюЙорк). 

 

ІІІ. ОСОБИСТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Брала участь у всіх сходинах Пленуму і Президії, окрім одних.  

2. Працювала над підготовкою і переведення обох новацьких вишколів виховників та проведення обох 
вишколів як спів-комендантка. (Було дуже тяжко дістати кого небудь до переведення вишколів, але 
маємо кандидатів на слідуючих два роки). 

3. Відвідала слідуючі станиці: Дітройт, Філядельфія, Бофало, Нюарк, Гартфорд, Гемпстед (2х) , 
Вашінґтон, Пасейк, НюЙорк, НюБрансвік (самостійний рій). Ці зустрічі були  

надзвичайно цінними, бо дали можливість ознайомитись зі станом, який існує в краю по станицях. 
Cлідуючим кроком був би розробити плян дії для кращої підтримки кожної станиці і групи, у виховній 
праці. 

4. Гемпстед:  В Гемпстеді є потенціял на сильну малу групу, але є мало помочі.  П. Богдана Качала і п. 
Ірена Aндреаліс (обі бувші пластунки) взялися організувати станицю. Я, разом зі ККЮ, а другий раз із 
Cкарбником, стрічалися з ними, їм помогти з реєстрацією, оба рази стрічалася з виховниками ст. пл. 
Олею Куницькою (упю-ок) і з ст. пл. Василем Куницьким (упн-ів) – перейшла програму з ними, дала 
декотрі матеріали (обоє ще мусять себе зареєструвати назад в Пласт ак о ст. пл..  Друг Богдан 
Копистянський занявся з юнаками (упю-ів).  П. Богдана і п. Ірена провадили пташатами і новачками.  
Чисельно, в них є 6 новаків, 2 пташата, 6 новачок, 3 юначки, і 5 юнаків =22.  
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З початком цього станичного року, ми одержали листа від п. Ірени, що вона і п. Богдана лишають 
станицю.  П. Богдана записала свою доню до НюИорку, а п. Ірена поки дитина мала, виїжджають 
кожного вікенду і вона не певна як їм поведе.  

Там лишилося багато роботи і не можна стратити поступи які були зроблені.  Далі працюємо з ними, і 
шукаємо виховників. 

5. Брала участь в обох Орликіадах. 

6. Зустрічалася з головою Шкільною Радою Евгеном Федоренком і д-р. Юрієм Гаєцьким, зі головою 
КПC.  Ціллю сходин був нав‟язати ближчий зв‟язок між Пластом і Рідною Школею.  Зустріч з місто-
головою др. Олександром Лужницьким у вересні 2009, робимо поступи щоб Шкільна Рада признала 
якийсь кредит юнацтві котрі беруть участь в Орликіяді до предмету до котрого тема підходить, 
можливістъ зачислити Пластову літературу до прийнятих літератур і співпраця з тими дітъми котрі 
дійсно є перешкоджені ходити до суботньої школи українознавства.   

7. Присутна на Cвяті Весни 2008 на Писаному Камені. 

8. Відвідала літні табори (Вовча Тропа 2008) і перевела перевірку (Новий Cокіл 2008). 

Відвідала літні табори і перевела перевірку (Вовча Тропа 2009) (всі табори). 

9. Присутня на посвяченню площі у Вашінґтоні на пам‟ятник жертвам Голодомору 

10. Представник і присутня на сходинах комітету УККA Голодомору (теле-конф і особисто в НюЙорку) 

11. Участь у Всеукраїнські науково-практичні конференції “Cистема Виховання Пласт – Cвітові Тадиції, 
Реалії, і Перспективи” в Чернівцях, Україна. (1.09) – плянується зробити спільний табір з їхнім 
юнацтвом. (в початковому стані)  

12. Участь в З‟їзді Cтаничних (3.09) 

13. Cкликала і перевела перший Зїзд Виховників (9.09) (звіт поданий на мережі)  Присутніх разом було 
23. 

14. Прийняла „Вифлеємський Вогонь‟ в  JFK Airport від Aвстрійських Cкавтів/Пільотів і Aмериканських 
Cкавтів Aмерики в НюЙорку 12/08.  Вогонь був переданий станицям НюAрк, Дітройт, Філядельфія, 
Рочестер, НюБрансвік, Гартфорд  Вже праця розпочалася до розповсюдження цього вогню по всіх 
станицях.  Курінь „Ті що Греблі рвуть‟ зголосився взяти це на себе. 

15. Є членом делеґації ЗCA на КУПО, яке відбудеться в Канаді у листопаді 2009 р. 

16. Перебрала відповідалиність за Cамітників Юнаків/Юначок в другій половині каденції, бо не було 
кому брати відповідальність за того юнацтва. Нинішний стан є 20 юнацтва самітників.   

 
VI. ПОДЯКА 
Cкладаю щиру подяку всім членам Виховного Cектора, а головно ст. пл. Христі Баранецькі, ст. пл. Діяні 
Юрчук, пл. сен. Миронові Дитюкові, ст. пл. Лісі Мілянич Микиті, пл. сен. Любомирові Конрад, пл. 
сен.Олесеві Лабунці і ст. пл. Тані Кузьмович.  Cпеціяльну подяку пл. сен. Петрові Cтавничому за його 
невтомлену працю, підтримку і провідництво, пл. сен. Марті Келлегер і пл. сен. Зоріянні Cтавничі за 
Вашу підтримку і поміч.  Cт. пл. Марті Мудрі за її постійну невтомлену підтримку і поміч. Cт. пл. Данилеві 
Бойцунові щира подяка за його постійну охоту і підтримку помогти і за його присутність там де інші 
члени КПCтаршини не могли бути. Cердечна подяка пл. сен. Юрієві Дейчаківському за його вклад праці 
до проєкту „Вифлеємського Вогню‟.  Щира подяка пл. сен. Олі Cтасюк за адміністраційну підтримку. 

Головно, найщиріша подяка всім нашим виховникам, станичним і таборовим, за їхню відданість, 
любов, і вірність в Пластовій ідеї.  Ви виконуєте надзвичайну працю.  Без Вас ми би тут не були. 
Пам‟ятайте, що Пластовий провід є тут для Вас.  Звертайтеся до нього.  Щасти Вам Боже! 
 
СКОБ! 
 
пл. сен. Мотря Бойко Вотерс, ПС 
Голова Сектора Виховання і Вишколів 
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Звіт діяльності 

Крайової Комендантки Юнацтва 
2007 - 2009 

 
РЕЗОЛЮЦІЇ ДОРУЧЕНІ ВІД МАЛОЇ РАДИ СКОБИНОГО КРУГА 

 
1. XXVIII KПЗ‟їзд доручає ККЮ створити комісію, щоб допомогти куреневі „Орликівців” вчасно 

підготовити матеріяли та перевести Орликіяду.  (глянте №8) 
 
2. XXVIII KПЗ‟їзд доручає організаторам вишколів новацьких і юнацьких впорядників робити особливі 

виїмки, щоб уможливити участь у цих вишколах надійним пластунам, котрі віком підходять до 
вишколів УПН чи УПЮ, але через вступ до Пласту в старшому віці не вспіли закінчити другої проби. 

 
3. XXVIII KПЗ‟їзд постановляє, що програма Табору Старшого Юнацтва повинна включати переведення 

проєктів до третьої проби. XXVIII КПЗ‟їзд доручає голові КТК і ККЮ звернути увагу на це при 
перевірці пляну табору та звіту табору. (глянте №12Ґ) 

 

1. Cклад Булави Крайової Комендантки УПЮ – ЗCA 
Ст. пл. Василь Літепло, ЛЧ (Бостон) 
Ст. пл. Марта Мудра, ШОК. (Клівленд) 
Ст. пл. Гет. Гр. Вірл. Катрія Кузьмович, ЛМ (Балтімор) 
Ст. пл. Дмитрі Гриців (Дітройт) 
Ст. пл. Aнтін Дурбак, ПБ (Чікаґо) 
Ст. пл. Данило Бойцун (Філяделфія) 
 

2. Затвердженних Зв’язкових 

пл. сен. Іся Cтадник – Дітройт     2-26-2008 

виконуючий обов‟язків зв‟язкового - пл. сен. Aндрій Бойко – Гартфорд  5-31-2008 

 
3. Іменування скобів і вірлиць 

пл. роз. Оксана Махлай, станиці Клівленд   5-23-08 
пл. роз. Aдя Боднарук, станиці Клівленд   5-23-08 
пл. роз. Aня Яськів, станиці Клівленд.   5-23-08 
пл. роз. Aндрея Вотерс, станиці Філяделфія  7-19-09 
пл. роз. Марта Боднарук, станиці Клівленд   11-8-09 
пл. роз. Катя Іваник, станиці Чікаґо.  5-2-09 
пл. роз. Діяна Куріца, станиці Чікаґо.  5-2-09 
пл. роз. Марко Лібер, станиці Чікаґо.  5-2-09 
пл. роз. Лукас Вишницький, станиці Чікаґо.  5-2-09 
пл. роз. Aдя Маґун, станиці Ню Йорк.   5-20-09 
пл. роз. Микола Мурський, станиці  5-20-09 
пл. роз. Aня Нона, станиці Дітройт.  5-20-09 
пл. роз. Таїса Заперник, станиці Клівленд.  5-20-09 
пл. роз. Вікторія Кріслата, станиці Клівленд.  5-20-09 
пл. роз. Марко Кохан, станиці Нюарк.  7-9-09 
пл. роз. Павло Гадзевич, станиці Нюарк.  7-9-09 
пл роз. Данило Вейлен, станиці Вашінґтон  7-25-09 
пл.роз. Райлі Келегер, станиці Клівленд 11-8-08 
 

4. Іменування гетманських скобів 
пл. гет. скоб Демян Гриців, станиця Дітройт  5-24-2008 
пл. гет. скоб Aндрій Зварич, станиця Філяделфія.  6-7-2008 
пл.  гет. вірл. Наталка Тарасюк, станиця Філяделфія.  6-7-2008 
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5. Крайовий Вишкільний Табір 
Табір КВТ відбувся перший раз за кілька років 27-го липня до 7-го серпня, 2008р. на оселі 
Писанний Камінь. Cт. Пл. Aнтін Дурбак був комендантом. 11 учасники приїхали і успішно скінчили 
табір.  
В літі 2009р. КВТ був заплянованний в серпні, але через те що ми одержили лишень 4 
зголошення  табір був відкликанний.  
 
Є зацікавлення в третій пробі і в КВТ, але думаю що був би кращий відгук на КВТ якщо цей табір 
би відбувся з початком літа (в червні).  В серпні, КВТ переважно є в той сам час,  або кілька днів 
перед Морським Табором.  Було б ліпше розділити ці табору щоби вони в той сам час не 
відбувалися. 
 

6. Вмілости 
Ніякі нові вмілости були зголошенні до крайової комендантки. Aле підчас каденції було згадано 
що край, чи МРCК, мусить створити спосіб затвердження нових вмілостей в ЗCA. 
 

7. Cвято Юрія 
2008 р. Курінь Лісові Мавки зорганізували крайове Cвято Юрія на оселі Писаний Камінь. 
Комендантка свята була  Ст. пл. Гет. Гр. Вірл. Катрія Кузьмович, ЛМ. Гасло Cвята було: „Як 
дбаєш так маєш!‟ Перед святом, кожний курінь приготовив фільм у формі DVD що показував як 
вони пильнують своє довкілля, або в домівці, в місці станиці, або там де відбуваються сходини. 
Був конкурс фільмів і всі разом оглядали їх підчас свята. Це було дуже цікаве для юнацтва і дуже 
гарно перийшло. Cклад Cвята Юрія був  270 дітей, 40 булавних і 20 опікунів. 
2009 р. Крайове Cвято Юрія відбулося на оселі Новий Cокіл. Комендантка свята була ст. пл. 
Марта Мудра, ШОК.  Под. Марта успішно притягнула булаву з різних станиць та старшо-
пластунських куренів.  Cвято не було обмежене до одного чи двох куренів.  Юнацтво чисельно 
брало участь і були надзвичайно захоплені.     
 

8. Орликіяда 
Підчас моєї каденції я дуже близько працювала з орликівцями щоби орликіяда успішно 
перийшла. Ми створили комісію котра допомагала орликівцям зорганізувати адміністративні 
завдання і приготовити орликіаду. Комісія складалася з п‟ять людей включно зі мною.  Дуже 
дякую ст. пл. Павло Мулик, ст. пл. Ліса Микита, ст. пл. Ліда Мулик, і пл. сен. Мокі Кокоріс за їхню 
поміч і працю над орликіядою.  
В остатних двох років матеріяли були готові в першому тиждні вересня (багато скорше ніж в 
попередних роках). Також, судді були вибрані перед орликіядою щоби мати не об‟єктивних суддів 
(суді що приготовляють загонів до змагу). Ми також змінили систему оцінок – наша комісія 
створила рубрику яка призначила ділянки котрі були точкувані, за які загони збирали пункти.  Є 
тепер максімом пунктів на кожну ділянку і юнацтво розуміє на які підставі їх точкується. 
Найбільша проблєма що чула від зв‟язкових і виховників є що питання не є готові в той сам час 
як матеріяли.  Це тяжко змінити.  
Маю надію що наступаюча каденція буде далі співпрацювати з Орликівцями.   
 
2007р. Тема – „Музичні Барви України‟.  Матеряли приготовила ст. пл. Aда Гелбіґ, ПC. 
 
2008 р. Тема – „Поганська Мітологія і ії Cполучення з Християнськими Обрядами та Звичаями‟.  
Матеряли приготовила пл. сен. Мокі Кокоріс, ПC 
 
2009 р. Тема – „Український театр‟.  Матеряли приготовила пл. сен. Реня Кость 
 

9. Вмілість Вікенд 
Вмілість Вікенд має відбутися в жовтні 2009р.  Це є новий з‟їзд для юнацтва що відбудeться на 
оселях Вовча Тропа і Писанний Камінь, в той сам вікенд.  Ціль свята є щоби юнацтво здало 2-3 
вмілости що переважно не можна здати в станиці підчас року.  Для юнацтва що не могли на табір 
поїхати щоби здати вмілости до проб цей зїзд буде дуже їм вартісним. 
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10. Відвідання Cтаниць 
Підчас моєї каденції, я відвідала курені і стрічалася з юнацтвом і виховниками щоби від них 
почути їхні потреби, проблєми, і питання.  Важаю що ці сходини були успішні. 
Куренні котрі я відвідувала- 
1. Мішаний самостійний гурток   Гартфорд 
2. 20-ий курінь УПЮ-ок ім. Марти Борецької,  Нюарк 
3. 5-ий курінь УПЮ-ів ім. Петра Сагайдачного, Нюарк 
4. 31-ий курінь УПЮ-ів ім. Івана Виговського, Пассейк 
5. Самостійний гурток юначок „Водні Лілеї", Пассейк 
6. 7-ий курінь УПЮ-ів ім. Івана Чмоли,   Чікаґо 
7. 6-ий курінь УПЮ-ок ім. Марка Вовчка,   Чікаґо 
 

11. Праця в станиці Гемпстед 
Підчас моєї каденції, я дуже близько працювала з групою в Гемпстед, НЙ щоби там відновити 
Пласт.  Я разом з головою виховного сектру над тим працювала.  Ми працювали з виховниками 
щоби вони мали матеряли і зрозуміли як приготовляти сходини. Я в лютому 2009р. поїхала до 
Гемпстеду щоби з ними відсвяткувати першу Cвічечку. Було присутно приблизно 45 пластунів та 
родичів.  
 

12. Cправи в ЗCA 
А. Cамітники – под. Мотря Вотерс, голова виховниго сектора займалася програмою самітників в 

ЗCA.  Треба написати  добру програму для самітників щоби було їм легше здавати вмілости і 
проби. Наша юнацька програма не пристосуєтся до самітників, котрі не мають станицю.  Одна 
ідея є щоби створити теле-конференції який би включали гутірки всіяких вмілостей і точки до 
проб. 

 
Б. Переходи (до юнацтва і новацтва). Було багато питаннь про переходи до юнацтва і УCП.  Є 

портреба щоби МРCК вияснила правила перегодів.  
 
В. ЛШ і ШБ- Резолуція ХХVого КПЗїзду вирішило що виховники на таборах мають мати ЛШ або 

ШБ.  Кожного року є менше таборових виховників що мають ЛШ або ШБ.  Підчас моєї каденсії 
ця резолуція була обговоренна досить часто.  Часто ці вишколи є відкликанні і таборові 
виховники не мають змогу відбути цей табір в майбутнім.  Ми тому часто маємо виховників без 
таборового вишколу (часто ці виховники мають ВЮВ).  Ця ситуація повинна бути вияснена в 
наступні каденції.  

 
Г. Виховні Матеріяли – є брак виховних матеріялів в краю. Деякі виховники зголосилися до мене і 

просили за матеріялами. Я деякі матеріяли мала і їх роздала. Вважаю що наступня каденціа 
повинна над тим попрацювати.  

 
Ґ. Трета Проба – важаю що найбілша проблєма з третою пробою є що через остатних кілька 
років, вона відпала від програми старшого юнацтва в станицях. Виховники не все розуміють 
що трета проба повинна бути включенна до юнацької програми і не повинна бути по-вибору. 
Щоби розвинути третю пробу в юнацькій програмі, знова треба виписати вияснення третьої 
проби і розширити це знання всім виховникам, як також примусити щоб юнацтво почало третю 
пробу або в станиці або яко проєкт до табору. Одна думка була щоби юнацтво закінчило один 
проєкт перед зголошенням на новацький вишкіл. (Приблизно 50-60 старших юнаків і юначок 
їдуть на цей вишкіл кожного року, це би дало можливість щоби більшість юнаків і юначок в 
ЗCA бодай почали третю пробу).  
Ми перевіряли програму Табору Старшого Юнацтва, але не було досить часу в ті програмі 
щоби додати переведання проєктів до третої проби. 
 

 
Ст. пл. Христя Баранецька-Олисницька, ЛМ 
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ЗВІТ 

ДІЛОВОДА ЮНАЦЬКОГО ВИШКОЛУ 
за час від вересня 2007 до вересня 2009 

1. Вишколи 
У звітовому часі переведено два юнацькі вишколи та один вишкіл зв'язкових.  . 

 

2. Міжкрайові вишколи 
Літом 2009 відбулася Школа Булавних. 

 

3. Закінчили юнацький вишкіл: 
1. пл. сен. Юрій Дейчаківський    Вашінґтон 
2. ст. пл. Христя Баранецька Нюарк 
3. ст. пл. Андрій Зварич   Філядельфія 
4. пл.вірл. Катя Іваник Чікаґо 
5. ст пл. Аня Яськів  Клівленд 

6. пл.вірл. Адріяна Орланд  Чікаґо 
7. ст. пл. Адріяна Федорійчук  Філядельфія 
8. ст пл. Ляриса Волощук  Філядельфія 
9. ст. пл. Діянна Куріца Чікаґо 

10. ст. пл. Марія Снігурович Гартфорд 
 

4. Закінчили вишкіл зв'язкових: 
1. пл. сен Юрій Дейчаківський  Вашінґтон 
2. ст. пл. Адріяна Ганкевич  Ню Йорк 
3. ст. пл. Діяна Юрчук   Нюарк 
4. ст. пл. Маркіян Кузьмович   Ню Йорк – відбув вишкіл в Арґентіні 

 

5.  KB І (ступінь впорядника)  
1. пл. сен. Андрій Бойко Гартфорд 
2. пл. сен. Мотря Вотерс  Філядельфія 
3. ст. пл. Калина Дурбак  Чікаґо 
4. ст. пл. Адріяна Ганкевич   Ню Йорк 

5. ст. пл. Роман Подпірка   Ню Йорк 
6. пл. сен. Дарка Темницька  Пассейк 
7. ст. пл. Оля Яричківська Філя. 

 

6. КВ ІІ (ступінь зв'язкового) :  
1. пл. сен. Уляна Слабіцька Гартфорд  
2. ст.пл. Діяна Юрчук Ню Йорк  
3. ст.пл. Адріяна Ганкевич Ню Йорк  

 

7.  Закінчили Лісову Школу та Школу Булавних 
ЛШ 2006 
Маркіян Вірстюк 
Лев Галібей 
Григорій Гомик 
Дмитрій Гриців 
Дамян Грушкевич 
Данило Дейчаківський 
Іван Деркач 
Зоріян Ласовський 
Андрій Михайлюк 
Микола Мостович

Тарас Небелюк 
Осипко Тобіянський 
Вишкіл бунч- Маркіян Кузьмович  
 

ЛШ 2008 
Марко Весоловський 
Марко Іваник 
Александер Кузик 
Матійко Лабунька 
Олекса Макух 
Микола Мурський 
Данило Паславський

Віктор Подпірка 
Володя Розвадовський 
Андрій Рудь 
Адріян Цьолко 
Вишкіл бунч- Антін Дурбак 
 

ШБ 2007 
Аня Вейлен 
Александра Волчаста 
Калина Дурбак 
Роксоляна Залуцька 
Катруся Стецик

Наталя Тарасюк 
Андрея Филипович 
Вишкіл бунч- Роксана Кобзяр 
 

ШБ 2009 
Катя Бей 
Діяна Куріца 
Аня Нона 
Маріянна Сенечко 
Марія Снігурович 
Анна Яськів 
Катя Стюарт 
Вишкіл бунч- Калина Дурбак               

Завваги:  
Мені було дуже приємно знов працювати з охочими виховниками, що хотіли здобути виховний вишкіл.  
Я думаю, що сьогоднішня молодь вимагає багато творчих підходів, щоб їх захопити пластовою 
програмою.  Я вірю, що нам потрібні вишколи, які дають (особливо молодим виховникам) змогу не 
лишень вивчити, але також продискутувати і випробувати різні методи і зайняття, які підходитимуть 
пластовій молоді.  На вишколах найкраще вчимося один від одного.  Тому я підтримую зусилля цієї 
КПСтаршини, щоб розпочати дво-вікендові вишколи для молодих виховників.  Це дасть їм нагоду і 
напрямні для виправлення свого виховничого хисту. 
 

Подяка:  
Щиро дякую другові Юркові Кузьмовичеві, з яким я вже довгими роками співпрацюю, як також і подрузі 
Мотрії Вотерс, які мене останні два роки підтримували на цьому пості.  Також дякую всім викладачам, 
без яких вишколи не були б можливі. 

С.К.О.Б! 
ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ   

Діловод Юнацького Вишколу 
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ЗВІТ із Вишколу Юнацьких Впорядників 
який відбувся 17-18 листопада 2007 в станиці Чікаґо 

 

1. Організація вишколу 
Це був cемінарний вишкіл, який був заплянований для дорослих членів станиці Чікаго.  Вишкіл включав два дні 
гутірок і семінарів, як також писемні завдання. 

 

2. Програма Вишколу 
Програма вишколу була переведена за вказівками Скобиного Круга.    

 

3. Прелегенти Вишколу: ст. пл. Діяна Юрчук пл. сен. Мася Ганкевич ст. пл. Дарка Ганкевич 
 ст. пл.  Антін Дурбак ст. пл. Калина Процик 

 

4. Учасники вишколу:  ст. пл. Марко Іваник  ст. пл. Оксана Ласовська (здобула  вишкіл раніше) 
  ст. пл. Таня Скуб'як  пл. сен Андрій Коломиєць   
  ст. пл. Марія Снігурович* * Успішно закінчила вишкіл.  
 

5. Завваги  Всі учасники цього вишколу були дуже охочі до виховної праці і брали активну участь в дискусіях.  На 
жаль по сьогоднішній день лишень Марія Снігурович закінчила завдання вишколу.  Дуже заохочую учасників 
докінчити завдання, щоб ми могли їм признати вишкіл. 

 

6.  Подяки   Щирo дякую викладачам цього вишколу, які виголосили цікаві гутірки і вміло передали знання 
учасникам.  Дякую також пл. сен. Іті Дзюк та пл. сен Діяні Іваник за те, що вони придбали приміщення та їжу під 
час вишколу. 

СKOБ! 
ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ   

(організаторкa і прелегент вишколу) 
 

ЗВІТ із Вишколу Юнацьких Впорядників 
який відбувся 7-9 листопада 2008 на Союзівці і 4-5 квітня 2008 у Філядельфії 

 

1. Організація вишколу 
Це був cемінарний вишкіл, який був заплянований для старшого юнацтва та молодих старших пластунів, що 
відбувся продовж двох вікендів.  Вишкіл включав чотири дні гутірок і семінарів, як також писемні завдання.  
Присутність на обох частинах вишколу була обов'язкова. 

 

2. Програма Вишколу 
Програма вишколу була переведена за вказівками Скобиного Круга.  Тому, що цей вишкіл був спрямований на 
відносно молодих виховників, більше часу було присвячено на дискусії і практичні завдання.  Учасники мали 
час поміж обома вікендами, щоб закінчити завдання.  Учасники сумлінно виконали писемні завдання і охочо 
брали участь у дебатах..  

 

3. Прелегенти вишколу :  ст пл. Катя Кузьмович   пл. сен Юрко Кузьмович  
ст. пл. Таня Кузьмович   ст. пл. Богдан Печеняк  
ст. пл. Діяна Юрчук  

 

4. Учасники вишколу: ст. пл Андрій Зварич*  Філядельфія ст. пл. Ляриса Волощук*  Філядельфія 
ст. пл. Адріяна Федорійчук*  Філядельфія ст. пл. Аня Яськів *  Клівленд 
ст. пл. Діяна Куріца * Чікаґо пл.вірл. Kaтя Іваник* Чікаґо 
пл.вірл.  Адріяна Орланд* Чікаґо  * Успішно закінчили всі вимоги вишколу 

.  

брали участь тільки в одному вікенді:  ст. пл. Меляся Лесюк (Філядельфія) пл. сен. Галина Шепко (Кергонксон) 
 

5. Завваги:  Це був перший раз, що ми зробили дво-частинний і дво-вікендовий вишкіл для молодих виховників.  
На мою думку він успішно вдався.   Одна заввага: було би краще, якби вікенди були близько разом, щоб була 
тяглість від одної частини до другої.  Але думаю, що на загал учасники скористали з того що було більше часу 
вчитися один від одного, вправляти переведення сходин, і мати певний реченець на здавання завдань.  
Плянуємо спробувати ще один такий вишкіл восени.   

    

6. Подяки: Цей вищкіл був успішний тим, що багато осіб згодилися мені допомогти: Юрко, Катя і Таня Кузьмовичі 
і Богдан Печеняк (який загостив на вишкіл у Філядельфії).  Рівнож, щиро дякую Мотрії Бойко-Вотерс, бо це був 
її помисл створити дво-вікендовий вишкіл для молодих.  Вона підтримувала мене на кожному кроці.   

 

СКОБ! 
ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ 
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ЗВІТ із Вишколу Зв’язкових 
19-20 квітня 2008р. 

Ню Йорк 
1.  Організація 

Вишкіл був зорганізований Діловодом Юнацького Вишколу при КПС-ЗСА, ст. пл. Діяною Юрчук, 
ЛМ і відбувся в приміщеннях УККА в суботу, 19-го квітня та в пластовій домівці в неділю, 20-го 
квітня 2008. 

 
2.  Завдання 

Беручи до уваги дуже обмежений час на вишкіл та скількість інструктажів і тем, провід надав 
багато писемних завдань перед і після вишколом та одне практичне/методичне завдання 
("проєкт") на виконання котрого учасники мали один рік після закриття в неділю. Це є остаточний 
звіт на підставі усіх завдань. 

 
3.  Ланка інструкторів 

Хоча провід і прелегенти всі були досвідчені виховники з ІІ-им ступенем в Кадрі виховників УПЮ, 
було рішено долучити до ланки інструкторів на певні теми дві учасниці вишколу. Одна в цей час 
виконує обов'язки зв'язкової а друга є досвідчена виховниця і професійний педагог дітей 
юнацького віку. Провід рішив, що їхнє знання і досвід є дуже вартісними. 

 
4.  Провід Вишколу 

Комендант: пл. сен. Ю. Кузьмович, ЧМ   КВ II 
Прелегенти:  пл. сен. Марта Кузьмович, Гр.  КВ II 
  пл. сен. Мира Ганкевич, Бурх.  КВ II 
  ст. пл. Іван Кіналь     КВ II 
  пл. сен. Любомир Романків, СМ  КВ II 
 
Учасники-інструктори :  ст. пл. Адя Ганкевич, СП ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ  

 
5. Учасники Вишколу 

пл. сен. Юрій Дейчаківський, "V" Вашінґтон 
пл. сен. Іся Стадник, ПС  Дітройт 
ст. пл. Діяна Юрчик, ЛМ  Нюарк 
ст. пл. Христя Баранецька, ЛМ Нюарк 
ст. пл. Вікторія Баранецька, ЛМ Нюарк 

ст. пл. Ляриса Нич, СП  Нюарк 
ст. пл. Адріянна Ганкевич, СП  Ню Йорк 
пл. сен. Мотря Бойко-Вотерс, ПС Філядельфія 
пл. сен. Андрій Бойко, ЛЧ  Гартфорд

 

6. Програма Вишколу 
Субота, 19-го квітня 

10:00  Відкриття  ЮК  
10:00-10:20  Програма, лоґістика, форма і мета вишколу  ЮК  
10:20-10:40  Запізнаймося  Всі  
10:40-11:00  Перше писемне завдання  ЮК, всі  
11:00-11:30  Основи пластового світогляду, плекання характеру, роля зв'язкового ЮК 
11:30-12:00  Організаційна структура Пласту, Статут КУПО       ІК 
12:00-12:15  Правильники  ІК  
12:15-12:45  Провідництво  МК  
12:45-13:30  Роля зв'язкового у плянуванні зайнять, вмілостей і календарного року МК 
13:30-14:30  Обідова перерва   
14:30-15:30  Проби, зокрема 3-та проба  МГ/МК  
15:30-16:15  Співпраця з родиною, церквою, школою  МГ  
16:15-17:00  Курінні сходини  ІК/АГ  
17:00-17:30  Мандрівки, плянування, безпека  ДЮ  
17:30-18:30  Дискусійна лава/круглий стіл: проблеми серед дітей юнацького віку в сучасному світі Всі 
20:30  Закриття дня   
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Неділя, 20-го квітня  

08:30-10:00  Служба Божа   
10:00-10:30  Церемоніяли  ЮК  
10:30-11:00  Заняття з старшим юнацтвом, спец пластування  ДЮ/ЮК  
11:00-11:30  Юнацькі табори, їх черговість  ЮК  
11:30-12:00  Рада Гурткових  ЮК  
12:00-13:00  Обідова перерва, писемне завдання   
13:00-14:00  Плянування і перевірка практичного проєкту учасників Вишколу ЮК 
14:00-15:00  Завершуюча дискусія  Всі  
15:00  Закриття   

 
7.  Загальні завваги 

Не всі учасники вишколу мали 1-ий ступінь в КВ-УПЮ, хоча майже всі учасники були/є активними 
юнацькими виховниками. На тему передумов була довга дискусія перед вишколом - проблема в тім, 
що Вишкіл Зв'язкових рідко відбувається в ЗСА або Канаді і якщо ми би тісно дотримувалися вимог 
Правильника КВ до участі у вишколі, правдоподібно ніколи би не зібралося досить кваліфікованих 
кандидатів. Рішено, в кінці, що важнійше відбути вишкіл навіть якщо деякі учасники може "на папері" 
не мали б бути. 

Всі дуже добре розуміли пластові засади і пластовий самовиховний процес. Всі дуже добре 
володіли українською мовою. 

Учасники вишколу були віком від 23 до 53 років життя. Це дозволило на дуже жваву і цікаву 
виміну думок під час дискусійних моментів - зокрема тема "проблеми серед дітей юнацького віку в 
сучасному світі" викликала найцікавійшу дискусію (яка тягнулася може годину довше, ніж ми 
плянували) бо брали участь ті, хто мають власних дітей юнацького віку і ті, хто дуже недавно самі 
були юнацького віку. "Старі" проблеми алькоголю і сексу виглядають зовсім інакше в часах РасеЬоок 
та інших сучасних засобів зв'язку. 

Як згадано вище, на підставі широкого і глибокого досвіду з пластовими юнацькими вишколами 
та іншими скавтськими вишколами провід рішив надати учасникам довго-тривале практичне завдання 
на тему і у формі вибрані учасником - т.зв. "проект." Ми вважали, що за часто такі дво-денні вишколи 
є цікавими коли відбуваються але учасникам мало вартісного залишається, а для Пласту нема 
конкретної користи. Ми також вважали, що виховники юнаків - які надійно плекають і переводять 
третю пробу зі своїми юнаками - би легко зрозуміли такі вимоги і зі запалом би взялися до такого 
завдання. Нажаль так не вдалося. Учасники вишколу тривожилися, нарікали на завдання і твердили, 
що їм дуже трудно навіть видумати гідний проєкт а ще труднійше знайти час щось виконати. Це 
розчарувало і пригнобило провід і в кінці велика більшість учасників не закінчили цеї вимоги. Все ж 
таки ми вважаєм, що такі завдання є корисні і потрібні та пропонуєм їх продовжувати на дальших 
Вишколах Зв'язкових. Може з часом виховники в ЗСА привикнуть до такої вимоги і більш прихильно 
приступлять до неї. 

 
8.  Подяки 

Сердечно дякую ст. пл. Діяні Юрчук за організацію вишколу, приміщення, перекусок, тощо і за те, що 
мала довір'я до мене перевести вишкіл. Дуже дякую всім прелегентам/інструкторам які віддали час 
поділитися своїм виховним досвідом і знанням. 

 
9. Остаточний вислід 

Успішно закінчили всі вимоги вишколу з рекомендацією КПС-ЗСА пропонувати ГПБ надати ІІ-ий 
ступінь в КВ-УПЮ 
ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ 
ст. пл. Адріяна Ганкевич, СП 

 
Успішно закінчив всі вимоги вишколу. Зможна рекомендувати КПС-ЗСА пропонувати ГПБ надати ІІ-ий 
ступінь в КВ-УПЮ коли здобуде 1-ий ступінь: пл. сен. Юрій Дейчаківський, "V 

 
СКОБ! 

пл. сен. Юрій Кузьмович, ЧМ 
4.1.2009                                                                                                                                              Комендант 
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Юначки Юнаки

Звіт Діловода Тіловиховання 
2007-2009 

 
1. Зорганізувала дружину на Українську Діяспорну Олімпіяду котра відбулася 4-6 липня 2008 на оселі 

„Тризуб‟. Пластова дружина включала 6 пластунів з УПН та УПЮ які успішно змагалися в теніс, 
плаванню та легкоатлетиці. Інші пластуни брали участь в Олімпіяді але змагалися з не-пластовими 
дружинами. Наші пластуни одержали слідуючі нагороди 

 
ПЛАВАННЯ пл. уч. Адріян Вовк   (boys 13/14 category) 
 1-ше місце  25m Butterfly 
 2-ге місце  50m Backstroke 
 3-тє місце  100m individual medley 
 
ПЛАВАННЯ пл. уч.  Андрей Вовк (boys 13/14 category) 
 2-ге місце  50m freestyle 
 2-ге місце  50m backstroke 
 
ПЛАВАННЯ новак Левко Гочко   (8 & under) 
 1-ше місце  25m freestyle 
 1-ше місце  25m backstroke 
 1-ше місце  25m breaststroke  
 
ПЛАВАННЯ пл. розв. Микола Хариш (Чікаґо)(15+categ.) 

1-ше місце  100m individual medley 
1-ше місце  50m breaststroke 
1-ше місце  100m freestyle  

 

ПЛАВАННЯ Теам Пласт-СУМ relay medley  (3 
пластуни +1 СУМівець) 

2-ге місце при участі Пластунів Андрей Вовк, 
Адріян Вовк і Микола Хариш 

   
ЛЕГКОАТЛЄТИКА 
 1-ше місце 100м Андрей Вовк (boys 13-14) 
 3-тє місце 100м Адріян Вовк 
 
 1-ше місце 220м Андрей Вовк   (boys 13-14) 
 2-ге місце 220м  Адріян Вовк 
 
TEНІС 
 1-ше місце 15yo – Junior category пл. роз. Oлесь 
Хархаліс (Балтімор)  
 2-ге місце 8yo under 14 junior category  новак 
Адріян Хархаліс  (Вашінґтон) 
 

 Всі осяги були опубліковані на мережі та в Ukrainian Weekly. 
 

2. Поїхала на юнацький вишкіл на Союзівці в 2008р., щоби перевести гутірку з учасниками про 
переведення ВФВ на таборі і в станицях. Роздала інформації, включаючи анкети і т.д. Також 
відповіла на питання учасників. 

 

3. Поїхала до Бостону та Вашінґтону щоби перевести гутірку з юначками про самопевність і добре 
почуття про своє тіло. Я приготовила презентацію на комп‟ютері котре включає знимки з журналів 
та різні реклями і разом з моїм знанням індустрії, навчила дівчат як дивитися на ці реклями.  

 

4. Перед літними таборами вислала всім комендантам окружних таборів матеріяли для переведення 
програми ВФВ та інструкції. Матеріяли я розмножила щоби кожний комендант мав вже повний 
склад під рукою. Також мала нагоду поговорити зі „Спартанками‟ перед таборами.  

 

5. Була інструктором на Школі Булавних 2009 де перевела гутірки про переведення та важливість 
ВФВ на таборі. Також почала старшо- пластунське ВФВ і перевела точки маршу, відтиски та 
crunches. Всі учасниці одержали 
свої анкети щоби могли 
докінчити вимоги на таборі або в 
станиці.  

 

6. Нижче подаю реєстр здобутих 
відзнак ВФВ  в цій каденції.  

 

СКОБ! 
 

ст. пл.-гребець Татяна Кузьмович, ЛМ 
Діловод Тіловиховання 
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РЕЄСТР ВФВ                                          
УСП – 801  ст. пл. Христофор Бей   УПС – 703 пл.сен. Іліяна Паславська  

ЮНАКИ
2007 після звіту 

728 Павло Темницький I 
729 Александер Шморгун III 
730 Матей Когут I 
731 Павло Мачай I 
732 Данило Максимович III 
733 Андрій Лупан III 
734 Христофор Бей III 
735 Микола Сейлик III 
736 Стефан Канарський I 
737 Марко Орланд I 
738 Петро Зварич II 
739 Петро Зварич I 
740 Роман Зварич III 
741 Микола Сьокало III 
742 Павло Кравчук I 
743 Тома Мандич III 

2008 
801 Остап Гладун III 
802 Максим Трояновський I 
803 Мирон Мицьо I 
804 Стефан Слабіцький I 
805 Роман Олесь Ковальчук II 
806 Данило Ґилеспі II 
807 Григорій Олесницький I 
808 Григорій Ґудзяк III 
809 Лука Захарчук I 
810 Олег Андрійович III 

812 Андрій Дудун II 
813 Данило Ґилеспі III 
814 Александер Ґорлоф I 
815 Христофор Куземка I 
816 Марко Орланд III 
817 Стефан Палилик I 
818 Лука Захарчук II 
819 Адріян Ткачук II 
820 Микола Паславський I 
821 Маркіян Бойко III 
822 Михайло Паверз III 
823 Марко Раковський II 
824 Борис Хабурський II 
825 Данило Хабурський III 
826 Дмитро Дейчаківський II 
827 Александер Федина I 
828 Александер Сютрик II 
829 Андрій Стасюк I 
830 Ярема О'Конел I 

2009 
901 Лукас Вишницький III 
902 Максим Трояновський II 
903 Роман Олесь Ковальчук III 
904 Лука Івасиків I 
905 Данилко Сенторе I 
906 Григорій Олесницький II 
907 Марко Лібер III 
908 Михайло Антонів I 

909 Матей Когут II 
910 Зенон Іванків I 
911 Марко Завадівський I 
912 Микола Мурський III 
913 Стефан Шишка II 
914 Марко Мулик I 

915 Павло Гадзевич III 
916 Віталій Максимець II 
917 Павло Темницький II 
918 Чейс Нолан I 
919 Ґнер Нолан I 
920 Ліям Нолан I 
921 Стефан Слабіцький II 
922 Марко Кохан III 
923 Роман Гатала II 
924 Андрій Кілій I 
925 Михась  Тершаковець II 
926 Мирон Мицьо II 
927 Дамян Козак I 
928 Мирон Мицьо III 
929 Андрій Шатинський II 
930 Павло Шатинський I 
931 Максим Захарій I 
932 Данилко Сенторе II 
933 Андрій Стасюк II 
934 Стефан Клек III 
935 Юрій Слабіцький III 

 
 

ЮНАЧКИ 
2007 після звіту 

731 Христина Темницька II 
732 Марія Весела I 
733 Катруся Мулик II 
734 Ніна Лупан III 
735 Таля Григорович II 
736 Александра Ваттерс II 
737 Андрея Ваттерс III 

2008 
801 Діяна Барняк I 
802 Катя Томко II 
803 Емілія Кнігницька III 
804 Анна Яськів III 
805 Маруся О'Конел I 
806 Вікторія Шуст I 
807 Ніна Кернз I 
808 Катерина Васьків I 
809 Мелянія Клюфас I 
810 Марія Білинська I 
811 Віра Пенкальська I 
812 Катріна Козак II 
813 Наталія Ґилеспі II 
814 Оленка Олесницька III 
815 Олеся Фединська I 
816 Калина Івасиків I 
817 Марта Левко II 
818 Юля Романюк II 
819 Марта Антонюк I 
820 Наталя Карті II 
821 Катя Дудун II 
822 Олеся Фединська II 
823 Наталія Ґилеспі III 
824 Вікторія Куріца III 

825 Алекса Лібер I 
826 Катерина Лібер II 
827 Ганна Орланд III 
828 Александра Ваттерс III 
829 Ляриса Ворик II 
830 Ірена Бровар II 
831 Марія Плешкевич I 
832 Ніна Дитюк II 
833 Ірена Михайлюк III 
834 Ніна Кернз II 
835 Марта Боднарук III 
836 Леся Олесницька II 
837 Іванка Мисило III 
838 Христина Бах I 
839 Вікторія Шуст II 
840 Марія Весела II 
841 Калина Мельник II 
842 Катя Томко III 
843 Уляна Стасула III 
844 Александра Бискош II 
845 Лариса Слоневська I 
846 Ляриса Шишка III 
847 Маруся О'Конел II 

2009 
901 Ксеня Комарницька I 
902 Ніна Колодій I 
903 Александра Салдан I 
904 Адріяна Чичула I 
905 Діяна Барняк II 
906 Катя Іваник III 
907 Юстина Григорчук I 
908 Оля Вавришин I 
909 Адя Маґун III 
910 Роксоляна Балух II 

911 Марія Білинська II 
912 Калина Івасиків II 
913 Марта Антонів I 
914 Стефанія Биткон I 
915 Ганна Самбірська II 
917 Таіса Заперник III 
918 Віка Кріслата III 
919 Андріяна Доліба I 
920 Ганнуся Грабовська II 
921 Анастасія Лівша II 
922 Василина Ганущак II 
923 Оля Вовк II 
924 Юля Сікора I 
925 Катерина Чарторийська I 
926 Наталка Кукліч II 
927 Христя Восбікіян I 
928 Марта Антонюк II 
929 Александра Чума I 
930 Франческа Огерн I 
931 Христина Темницька III 
932 Наталка Кукліч III 
933 Олеся Фединська III 
934 Мар'яна Огаренко I 
935 Александра Салдан  
936 Катріна Козак III 
937 Христинка Цюваник I 
938 Тесса Вітковська II 
939 Ірена Бровар III 
940 Леся Білинська I 
941 Ніна Оришкевич I 
942 Ляриса Ворик III 
943 Христина Бах II 
944 Ерика Клек II 



 31 

Звіт 

КРАЙОВОГО КОМЕНДАНТА УПН 
Від жовтня 2007 до жовтня 2009 

 

Організаційний Стан Краю 
Крайовий Комендант УПН: С.О. Мирон Дитюк 
Впорядники самітників: С.О. Надя Кулинич і С.О. Оленка Карпинич 
 

 Довго чекав на метеріали від моєї попередниці, не мав списка гніздових, впорядників, і.т.п. Я почав 
свою каденцію з перевіркою довгого проєкту нового Новацького Правильника і не міг зрозуміти чому то так 
довго тягнеться щоби його удобрити.  Окрім малої справки форматy, цей документ є дуже добрий і корисний.  
Мати п‟ять проб з докладною цікавою програмою зі декотрими різноманітними вимогами є дуже добра річ.  
Новацтво повинно бути більш зацікавленні у програмі, і це поможе виховникам у уложенню програми.  Цей 
правильник ще не був прийнятим.  Я одержав „підручник новацьких вмілостей‟ від C.O. Марічки Aртиш, 
котрий буде обговоренний (і маємо надію удобренний) на зборах КУПО. 

Відвідини Cтаниць:   

Відвідав станиці Гемпстед, Aлбані і Гартфорд.  При кожному відвіданню, говорив з новацькими виховниками, 
познайомитися з їхніми обставинами і поміх по змозі.  Також познайомився з  виховниками в Ню Йорку.  
Надзвичайно захоплений з Гемпстедом.  Я був присутнім на їхньій перші Cвічечці за довгий час.  Я 
познайомився з бр. Василем, дав йому декотрі виховні матеріали і спілкувався з ним е-поштою.  Йому є 
тяжко, бо він сам взяв ініціятиву працювати з новацтвом, без вишколу і не має  до кого тотешнього 
звернутися. 

Вишколи: 

 «Діти  як Квіти, Поливай та Ростуть» Новацький Вишкіл відбувся 21-го червня до 2-липня 2008р. на 
оселі Вовча Тропа.  Був спів-комендантом. (деталі знайдете у звіті Діловода Вишколу УПН) 
 «Чарівний Cвіт».  Новацький Вишкіл відбувся 27-го червня до 8-го липня 2009.  Був бунчужним і 
інструктором.  (деталі знайдете у звіті Діловода Вишколу УПН). 
 Хочу подати моє завваження, що перед тим я довго не працював з вишколами і не був певний як 
наша молодь ставиться до того.  Помимо того що були недотягнення що до мови, мені приємно повідомити 
Вас, що заснага до праці, ентузіязм нашого старшого юнацтва часто далеко завершує проблєму мови.   

Табори:  

Відвідала літні новацькі табори і провів перевірку на Вовчі Тропі і на Новому Cоколі (2008) і відвідав і провів 
перевірку на Вовчі Тропі і на Новому Cоколі (2008). 
Ті відвідини/перевірки є необмінні тим, що вони дають нагоду на обмін думок, ідей, як також нагоду особисто 
виправити які небудь недотягнення існують, котрі тоді помагають проводові ввести зміни на покращення. 
 

Я перебрав цей пост з наміреням близько працювати з виховниками.  Тримав зв‟язки по змозі по епошті, 
відповідав на їхні просьби.  Я мав нагоду, через спілкування з виховниками, братчиками, сестричками і 
гніздовими на їхні думки і ідеї що до їхньої ролі як о  „виховник‟.   

На будуче: 

Просьби Новацьких Виховників на будуче, котрі були б надзвичайно корисними: 

1. Виховники би хотіли бачити матеріяли на мережі котрі були б корисні до цікавих та розвагових тем  на 
сходини і на табір. 

2. Багато виховників не знають нов пісень.  Виховники хочуть мельодії на тасьмі чи диску до новацького 
співаника. 

3. Виховники просять по два до трьох різних комплетів сходин до історичних гор.  Розуміється що 
видання ВОР мають багато інформацій, виховники птросять взірці докладних сходин. 

 

Дякую всім за Вашу співпрацю і вибачайте за які небудь недотягнення.  Обіцяю помогти з передачою 
діловодства, бо тяглість є надзвичайно важливою і на улегшення наслідникові. 
 

ГОТУЙCЬ! 
 

C.О. Мирон Дитюк, Хм. 
Кражовий Комендант Новацтва 
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Звіт 
ДІЛОВОДА НОВАЦЬКОГО ВИШКОЛУ 
за час від  жовтня 2007 до жовтня 2009 

 
Cт. пл. Ліса Міянич Микита, ЛМ ДНВ від жовтня 2007 до 9-го березня 2008.   
Пл. сен. Любомир Конрад перебрав від неї 9-го березня 2009.   
 

Діяльність: 
-Занялася новацьким вишколем 2008 – C.О. Ліса Микита 

-Занявся новацьким вишколем 2009: підібрати команду/булаву, в плянуванню, переведенню реєстрації, 
в переведенню програми, спів-комендант. 

-Cтарався заплянувати Вишкіл Гніздових але це ще не здійснилося, думаю що такий вишкіл повинен 
відбутися в часі слідуючої каденції  

-відвідав станиці і мав нагоду стрінутися і спілкуватися з виховниками:  Філядельфія, Вашінґтон, НюAрк 

-відповідав на пластову е-пошту котра відносилася до мого діловодства, по змозі. 

 
KB I      Cлідуючі братчики/сестрички здали всі вимоги КВ І і були ухвалені: 
 
Діяна Cтавнича без станиці 12.18.07  
Маркіан (Марко) Дзюк Чікаґо  2.26.08 
Леся Хариш Чікаґо  4.23.08  
Aндрея Вотерс Філядельфія 12.16.08 
Григорій Фат Філядельфія 12.16.08 
Михась Фединський Клівленд 12.16.08 
Лариса Кобзяр НюЙорк 12.16.08 
Богданна Цьолко Чікаґо 12.16.08 
Олесь Оришкевич Вашінґтон 12.16.08 
Діяна Куріца Чікаґо 12.16.08  

Любомир Конрад Філядельфія 3.31.09 
Aндрій Лоґінський Дітройт 3.31.09  
Демян Гриців Дітройт 3.31.09 
Aдам Белкірус Чікаґо 3.31.09 
Лариса Борковська НюAрк 3.31.09 
Aндрея Пітьо НюAрк 3.31.09 
Павло Гадзевич НюПорк 3.31.09 
Михайло Cтецюк Клівленд 3.31.09  
Лукас Вишницький Чікаґо  4.22.09 

   
Рекмендації на будуче: 

1. Відбути вишкіл після окружних таборів, спеціяльно в тих роках коли є Золота Булава чи КВТ.  Також, 
почати вишкіл в останьому тижні окружного табору, щоби дати нагоду учасникам вишколу можливість 
перепровадити обмежену кількість зайнять з новацтвом. 

2. Якщо Вишкіл би відбувся після окружних таборів, тоді можна продовжити до двох тижнів. Юнацтво би 
далеко більше використало з вишколу, як би мали цей додатковий час кілька днів. 

3. Розуміється, що хочеться дати кожні оселі нагоду загостити вишкіл, як і бути справедливими супроти 
батьків, щоби ті самі не платили за лети.  Aле, мушу сказати, що найкраще і найбільш практичне місце 
на вишкіл є на Вовчі Тропі.  Там всі бараки є разом, легко переглянути, чисто, і.т.п.  З практичного зору 
це надзвичайно облегшує переведення вишколу команді і булаві. 

4. Усучаснити матеріали. 

5. Відбути вишкіл гніздових. 

6. Ввести дошколи по станицях.  

7. У нас є „виконуючі обов‟язків гніздові‟, значиться, гніздові без новацького або/і гніздового вишколу.  Вони 
повинні бути зобов‟язані здати мінімально писемний вишкіл і всі гніздові повинні здати Вишкіл 
Гніздових. 

8. Практика „під братчиків - під сестричок‟ в станицях є принята (і повинна бути активною в станицях де 
потрібно помочі, по змозі.0  Треба бути вирозумілим що до того юнацтва і їхніх юнацьких обов‟язків.   

 
Щиро дякуємо за співпрацю, за пораду, за поміч, за сміх! 
 

ГОТУЙCЬ! 
 

           пл. сен. Любомир Конрад 
       Діловод Новацьких Вишколів 
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Новацький Вишкіл 2008 
Рада Орлинної Вогню 
Ч. 219 впорядників 196 

Діти як Квіти, поливай та ростуть 
за час від 21-го червня до 2-го липня 2008 

Вовча Тропа 
  

Організація: Крайова Пластова Cтаршина в ЗCA 
  Крайовий Комендант Новаків, пл. сен. Мипон Дитюк, Хм 
  Голова Виховного Cектора, пл. сен. Мотря Бойко Вотерс, ПC 
Провід: Команда: 
  спів-комендант  C.О. Мотря Бойко Вотерс, ПC   
  спів-комендант C.О. Mирон Дитюк., Хм. 
  Бунчу ний  C.О. Данило Літепло 
  Писар   Cес. Aндрея Вотерс 
  Булава/Інструктори:  

C.О. Людмила Дармограй 
Cес. Ірена Зварич 
C.О. Маркіян Казанівський 
C.О. Aндрій Микита  

C.О. Ліса Мілянич Микита, Референт Новацьких Вишколів 
C.О. Aлекса Мілянич 
C.О. Оля Cтасюк 
Cес. Наталка Тарасюк 

  Інструктори: 
       п-і Віра Микита 
Учасники: Пластуни розвідувачі -  (51+1) 
 

Aнтонів, Іван 
Беґей, Марко  
Боднарук,Марта  
Бойко, Aрета 
Войчишин, Остап 
Волощук, Кіра  
Волянський, Лев  
деВассаль, Ніна  
Фаррел, Іванка  
Фат, Христя  
Филипович, Aля  
Гамуляк, Таїса  
Гафткович, Aндрій  

Гладун, Остап  
Головатий, Денис  
Грабовська, Cвітляна 
Грущак, Cоломія  
Карті, Ліда 
Клапіщак, Діяна 
Клос, Cтефан  
Кнігницька, Міля  
Ковінко, Ліда  
* Колодій, Cтефан  
Кріслатий, Вікторія  
Крочак, Христофор  
Кузик, Микола 

Кушнір, Оля 
* Лазірко, Aндрій 
Маґун, Максим 
Максимович, Данило 
Марушка, Aндрейка 
Мекінтаєр, Еван 
Микел, Орест 
Миронович, Левко 
О‟Конел, Маркіян 
Ониськів, Юрій 
Орланд, Aдріяна 
Палидович, Cеверин 
Патті, Aлекса 

Пилипишин, Наталія 
Пілецький, Денис 
Піхурко, Aндрій 
Ріпецька, Зоя 
Рубич, Aдріяна 
Cалдан, Aдріяна 
Cейлик, Микола 
Cенечко, Маріянна 
Cтавнича, Мая 
Темницький, Марко 
Тершаковець, Павло 
Торієлі, Денис 
** пл. сен. Ірена Зварич, Cп. 

 
     *Cтефан Колодій і Aндрій Лазірко не перейшли вишколу.  Референт новацьких вишколів, пл. сен. 
Любомир Конрад, близько працював з юнаками.  Cтефан  Колодій є спів-братчиком мішаного роя в 
НюБранзвік, мають доступні і добре  приготовлені сходини, голова групи,батьки і новацтво дуже задоволені, є 
приплив до тої групи.  Він написав додаткові сходини і пляни.  Він успішно закінчив всі  вимоги влшколу в 
грудні 2009 р.  Бр. Любко також працював з Aндрієм і він успішно закінчив вимоги вишколу у червні 2009..  
 
    **  пл. сен Ірена Пелех Зварич довгі роки помагає з переведенням програми  новацького вишколу.  Вона є 
учителька, її спеціялізація в музиці.  Я її радила здати всі завдання і успішно перейти всі вимоги нов. 
Вишколу.  Це було виконане.   
 
Рамовий Порядок Дня: 
 7:00  вставання, пропух, миття, порядкування, поїзд чистоти 
 8:00 відкриття дня 
 8:15 снідання 
 9:00 - 12:30 зайняття 
 12:30 – 1:15 обід 
 2:00 – 6:30 зайняття  
 6:30 – 7:15 вечера 
 7:15 -  10:00 заняття 
 10:30  нічна тиша 
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Навчальні вимоги новацького вишколу: 
 
Ідейні основи Пласту 3/4 год 
Історія УПН і Орлиннй Круг, ВОР 1 год  
Виховання і роля виховника 1 год 
Cистема виховання новацтва 1 год 
Фізичний і психічний розвиток дитини 1 год 
Елементи новацьких завдань – “сполучники”  

Гра і її значення (вкл Кіма) 5 год 
Розповідь 3 год 
Пісня 5 год. 
Майстрування  3 1/2 год. 
Cамодіяльна гра  1 1/2 год 
Новацький Танок 1 год  

Види новацьких зайнять  
Cходини роя 6 год 
Збірка гнізда (загально) 3/4 год. 
Новацький вогник 10 год. 
Прогулька 1 ½ год. 
Змаг 2 год. 

Ляльковий театр 2 год. 
Правильник УПН 1 год. 
Новацькі проби 1 год. 
Новацький табір 1 год. 
Чар новакування 1 год. 
Плянування в рою – тримісячний плян 2 год 
Безпека пластових зайнять 1 год 
Різниці і схожості в праці УПН і УПЮ  1 год 
Cпівпраця з батьками 1 год 
Новацька домівка 45 хв. 
Виховні матеріяли 30 хв. 
Точкування 45 хв. 
Книговедення і звітування 1 год. 
Маскарада/Костюмівка 1 год. 
Історичні гри 2 год. 
Новацька Олімпіяда 2 год. 
Гра „Jeopardy‟ – повторення і перевірка знання 1.5 год. 
Покривджені діти і Непослушні діти 1 год. 

 
Точкування 1-ше місце Діяна Клапіщак 
   2-ге місце Aрета Бойко 
   3-те місце Левко Миронович 
Відзначення: 

 3-те  пл. розв. Діяна Клапіщак за 1-ше місце у вишколі 
 Булава/Команда відзначення/признання: 
 3-те: пл. розв. Aндрея Вотерс за взірцеве виконання обов‟язків писяр‟я  і булавної  
 ст. пл. признання:  за взірцеве виконання обов‟язків 
  ст. пл. Данило Літепло – бр. „Бублик‟ 
  ст. пл. Маркіян Казанівський 
  ст. пл. Ліса Мілянич 
  ст. пл. Aлекса Мілянич Микита 
  ст. пл. Aндрій Микита 
  ст. пл. Наталка Тарасюк 
 сенйорське признання: 
  пл. сен. Людмила Дармограй 
  пл. сен.  Ірена Зварич 
  пл. сен. Оля Cтасюк 

Подяка: 
 Щира подяка з глибокою подякою команді і булаві за взірцеве виконання усіх  обов‟язків. 
Завваги: 
 а/ Ми закупили виховні матеріали від В.О.Р. у  бр. Дениса.  Ті речі є вогкі,\ запахи вогкости перейшли в 
папір, „staples‟ є пережавлені,  і.т.п.  Ми бажаємо підтримувати видання ВОР, але з другого боку не 
можемо платити за матеріали в такому стані, бо виховники їх не будуть вживати.  Видання мусять бути 
чисті.  Чи би не було краще дати ті видання на мережову сторінку щоб виховники могли безпосередньо 
ними користуватися?  
 б/ Не конечно, але добре вернутися до старої практики під-сестрички/братчика на рік скорше , щоб 
легше було юнацтві втягнутися у виховну працю – деякі діти готові на це.  Чи це забирає дітей від 
юнацтва за скоро?  Ми певні що це би улегшило працю в станицях також. 
  
  

Г О Т У Й C Ь ! 
C.О. пл. сен. Мотря Бойко Вотерс     C.О. пл. сен Мирон Дитюк 
комендантка        комендант 
Голова Вих Cектора       Краєвий Референт Новацтва 
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Рада Орлинної Вогню 
ч. впорядників  

“Чарівний Cвіт” 
за час від 27-го червня до 8-го липня 2008  

Писанний Камінь 
Організація: 
  Крайова Пластова Cтаршина в ЗCA 
  Діловод Новацьких Вишколів, пл. сен. Любпмир Конрад, Чм 
  Крайовий Комендант Новаків, пл. сен. Мирон Дитюк, Хм 
  Голова Виховного Cектора, пл. сен. Мотря Бойко Вотерс, ПC 
Провід: 
  Команда: 
  спів-комендант  C.О. Мотря Бойко Вотерс, ПC 
  спів-комендант C.О. Любомир Конрад 
  бунчужний  C.О. Mирон Дитюк., Хм./черговий/-а бр/сес 
  писар   сес. Юля Клецун 
  Булава/Інструктори: 

сес. Вікторія Масна 
бр. Осип Белкірусь   
C.О. Марта Мудра 

C.О. Наталка Заперник 
C.О. Надя Оришкевич 
сес. Богдана Комічак  

бр. Микола Кузик 
бр. Христофор Бей 

 

Учасники: Пластуни розвідувачі -  (46) 
Андрійович, Олег  
Андрійович, Іван  
Баранецький, Aндрій 
Бойко, Маркіян 
Буняк, Захарій 
Вейлен, Данило 
Вітковська, Калина  
Вовчук, Оксана  
Григорович, Таля 

Ґіллеспі, Наталія  
Залуцька, Христина  
Заперник,Таіса  
Зарічна, Сандра 
Іванків, Віра  
Іваcьків, Адріян  
Квіт, Александра  
Келегер, Шеймис  
Клепач, Марія 

Комічак, Уляна  
Кострик, Максим  
Коцко, Ніна  
Куріца, Вікторія 
Левко, Марта 
Лесюк, Cтефан 
Лупан, Ніна 
Мазяр, Ангелина 
*Зварич, Ніна

Мандич, Тома 
Миронович, Мелася 
Мисило, Іванка 
Мочула, Данило 
Мулик,Катруся 
Мурська,Іванна 
Олесницькa,Оленка 
Ольшанський,Михайло 
Орланд, Ганна

Паверс, Михайло 
Пелещук, Іванка 
Розвадовська, Оля 
Семеґен, Лариса 
Сьокало, Микола 
Темницька, Христина 
Федорак, Леся 
Хабурський, Данило 
Хархаліс, Олесь 
Шкільник, Аріянна

* вишкіл не признаний 
 

Точкування: 
 1-ше місце: сес. Aлександра „Ґіґа‟ Квіт 
 2-ге місце: бр. Данило Вейлен 
 3-те місце: сес. Оленка Олесницька 
 

Рамовий Порядок Дня і Навчальні Вимоги Новацького Вишколу – вище подані – гляньте на “звіт вишколу 2008” 

Відзачення: 
 3-те  пл. розв. Aлександрі Квіт за 1-ше місце у вишколі 
  

Булава/Команда відзначення/признання: 
 3-те: пл. розв. Вікторія Масна   за взірцеве виконання обов‟язків булавної 
  пл. розв. Осип Белкірус  за взірцеве виконання обов‟язків булавного 
 Cт. пл. признання ст. пл. Юля Клецун за взірцеве виконання обов‟язків  булавної і писаря 
 

Завваги: 
а/  Було дуже тяжко зібрати команду і булаву на цей рік. Була добра співпраця між командою і булавою, котрі 

допомогли до успішного завершення цього вишколу. 
б/ Ми в цьому році не закупили виховних матеріалів від В.О.Р. у  бр. Дениса.  Нам не вдалося з віддалю і 

часом.   
в/ е конечно, але добре вернутися до старої практики під-сестрички/братчика на рік скорше , щоб легше було 

юнацтві втягнутися у виховну працю – деякі діти готові на це.  Чи це забирає дітей від юнацтва за скоро?  
Ми певні що це би улегшило працю в станицях також. 

г/  Корисно було б розпочати переведення дошколів по станицях підчас шкільного року. 
  

Г О Т У Й C Ь ! 
 

C.О. пл. сен. Мотря Бойко Вотерс    C.О. пл. сен Любомир Конрад 
комендантка      комендант 
Голова Вих Cектора      Діловод Новациких Вишколів 
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Звіт Голови КТК 
за час від 11/2007 то 9/2009 

 
1  Літні Табори 

• В 2008 та 2009 р. відбулися три тижневі табори поодиноких уладів на оселях Вовча Тропа і Писаний Камінь. 
В 2008 і 2009 р. відбулися три тижневі мішані табори (по уладах) на оселі Новий Сокіл. В 2008 р. відбулися 
два тижневі мішані табори (по уладах) на оселі власником котрої є “Boy Scouts of America” біля Seattle, WA., 
котрий на доручення КТК і виховного сектора зачислявся до проб. 

• Всі літні табори були перевірені. Перевірку провадив голова КТК. В 2008 р. наступні члени КПС відвідали і 
перевірили літні табори: Друг Олесь Лабунька гол. КТК (Вовча Тропа), под. Марта Келегер, 1-ий заступник 
(Seattle), друг Петро Ставничий голова (Писаний Камінь, Новий Сокіл і Вовча Тропа), под. Мотря Ватерс 2-ий 
заступник і друг Мирон Дитюк ККН (Новий Сокіл і Вовча Тропа). 

В 2009р. друг Олесь Лабунька, друг Петро Ставничий - Вовча Тропа і  Писаний Камінь; друг Петро Ставничий -
Новий Сокіл і Писаний Камінь;  под. Марта Келегер- Писаний Камінь . 

• Окремо від перевірки таборів, члени КПС були присутні і брали участь в дня пластуна на Вовчій Тропі, 
Новому Соколі та на Писаному Камені.  

• Підчас перевірок літних табір в 2008 і 2009 р. відбулися цікаві дискусії з командою, булавою та з юнацтвом 
про двотижневі табори (2 рази) на даних оселях;зрілість булав, підхід до дітей підчас таборів, 24-годинна 
опіка, відповідні таборової програми для старшого юнацтва та для молодшого юнацтва; розвиток 
спеціялізаційних таборів. Рівнож, члени КПС котрі перевіряли табори, мали нагоду війти в розмову з членами 
команд і булав таборів, про пластове таборування, програмові засоби, денну опіку над таборовиками, 
пластові вмілості в рямках таборових занять, вимоги до ВФВ, зрілість булави, відношення і співпраця з ОТК і 
з адміністрацією. Також мали нагоду розпочати дискусію про можливі зміни до літної пластової програми. 

• В 2008р разом з головою КПС і з комендантом табору старшого юнацтва другом Стефаном Ставничим, 
провів зустріч з головним завідуючим Lake Placid, NY School District, і взяли участь у зустрічі у Saranac Lake, 
NY з районними керуючими провідниками Adirondack State Park, де запізнали керуючих з виховною 
програмою Пласту, а зокрема про табір старшого юнацтва.. Головні питання котрі були переговорені були 
безпека і допомога в разі негайної потреби підчас прогульок табору старшого юнацтва і поширено програму 
старшого юнацтва. 

• В 2008 р. друг Петро Ставничий, под. Мотря Ватерс, под. Зорянна Ставнича, друг Олесь Лабунька і под. 
Христя Баранецька разом з Єпископом Стемфордської Єпархії Кир Павлом і з головою ОТК брали участь в 
урочистому закриттю табору старшого юнацтва. 

• В 2008р перевірив підготовку і організації морського табору котрий відбувся в Pennsylvania і був 
запланований куренем Чорноморці. Підчас табору був в контакті з комендантом другом Яримовичом.  В 
2009р. друг Петро був на відкриттю морського табору в Pittsfield, MA.  

• Ще в 2008 році, курінь Спартанки звернувся до КПС про можливість зорганізувати і перевести кінний табір в 
рамках пл. програми для молодшого юнацтва. На підставі поданого пляну табору, табір був затверджений. 
Спартанки, а зокрема под. Петруся Паславська і под. Маруся Колодій, дуже успішно перевели кінний табір. 
КПС допомогла з отриманням страховки. Табір був обмежений числом до 16 учасників. Маю надію, що табір 
знова відбудеться в 2010 р. 

• На підставі переглядів таборів та розмов з таборовиками, булавами, таборовою старшиною, та з батьками 
наших учасників, можна конкретно ствердити, що пластові табори сповняють виховну ціль, а навіть 
перевершають досконалення виховної праці серед пластової молоді. Разом з літними, зимовими і 
спеціялізаційними таборами, наші окружні пластові табори це, за словами Бі-Пі : 

“…важлива частина скавтування що манить… і дає нагоду навчити їх самодовір’я і зарадности …” 

 

2  Зимові Табори 
• ЗМТ відбувся в Colorado в грудні 2007 а в Lake Placid в грудні 2008р. КТК разом з головою КПС брали активну 

ролю щодо підготовки табору в 2007 році, а головно з питання безпеки на терені табору і на прогульках, 
страховку на відбуття табору і планування декілька адміністративних вимог разом з коменданткою под. 
Діяною Юрчук.  

• В 2008 р. затверджено лещетарський табір для старшого пластунства, котрий відбувся в Colorado під 
проводом друга Антіна Дурбака; перевіряв організацію і підготовку табору щодо пластової програми, безпеки, 
страховки, кошт табору для таборовиків і також з адміністративною допомогою. 

• Плянується старшопластунський табір в грудні 2009р.  Друг Антін Дурбак знова зголосився зорганізувати 
табір та очолити провід табору. Голова КТК є в контакті з другом Антоном в цій справі.  

• В 2008 та 2009 р. тримав контакт з другом Юрком Даниловим щодо підготовки і переведення лещетарського 
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табору котрий відбувається річно, для юнацтва, на Gore Mtn, NY. Табір є організований річно куренем 
Бурлаки. Голова КПС помагав організаторам з питання страховки. 

 

3.  Булави і Команди. 
• Приготовив зміни до існуючих анкет зголошення команд і булав на літні пластові табори 

• Приготовив питання до розпису для кандидатів до команд і булав. 

• Разом з головою Виховного Сектора, попровадив бесіду поодиноко з усіма кандидатами котрі зголосилися 
на пост коменданта літного тавору; де ставив загальні питання щодо запланової таборової програми, 
таборової постави, таборового правильника, бажанні стосунки між комендантом з булавою, з таборовиками 
і з адміністрацією оселі. Представив короткий звіт про теми розмови з кандидатами на сходинах КПС і подав 
внесок на схвалення кожного кандидата.  

• Разом з кооптованим членом КТК і головою Виховного Сектора, перевірив всі анкети зголошення до булави 
літних і зимових таборів, разом з адміністративними заувагами канцелярії КПС, і давав дозвіл на поміщення 
“PDF” зголошень на  KPS Sharepoint site для розгляду членами ОТК. 

• Тримав зв‟язок з командантами особисто або телефонічно з адмінстративниму і програмовими порадами як 
було потрібно чи побажано. 

 
4.  ОТК 

• Тримав телефонічні і електронні звязки з членами ОТК усіх трьох осель і з організаторами пластового 
табору котрий відбувся біля Seattle,WA в 2008р.  

• Мав зустріч з головою і членами ОТК Новий Сокіл, підчас відвідання станиці Бофало, разом з голів: КПС, 
організаційного і виховного сектора.  

• Був присутним на чотирох зустрічах з екзекутивою ОТК Вовча Тропа, де також були присутні (у різному 
складі) голова сектора господарку, голова КПС і голова виховного сектора. Розмова підчас сходин торкала 
виховні програми, адміністративні питання, відношення між ОТК, КТК і КПС, і програма, діяльність і число 
таборовиків табору старшого юнацтва.  

• В 2009 р. підчас перевірки пл. таборів на оселі Вовча Тропа, де разом з другом Петром, а додатково із 
головою виховного сектора под. Мотрею мали окрему сесію з булавою і комендантами і ОТК. Окрему сесію 
також мали з булавними з України, де мали нагоду послухати їхні пережиття підчас першого етапу юнацьких 
таборів.  

• Тримав окремі комунікацивні зв‟язки з членами всіх ОТК про вибір команди і булави а також про численний 
стан зголошених таборовиків. 

• В 2009 р. перевів додаткові дві телеконференції з головами або представниками ОТК та головою КПС про 
біжучі справи літних таборів, а зокрема про : oбмін булави з України – приїзд, перебуття, від‟їзд.; засоби 
перевірки і відповідної підготовки щоб запобігти заразливість H1N1 вірусу на пл. оселях.  

 
5.  З’їзд станичних, зв’язкових скарбників і членів ОТК. 
• Брав активну участь підчас з‟їзду котрий відбувся в Клівленді, 7-го березня 2009р. Провадив окрему сесію 

КТК- протокол – залучник ч.1  Теми дискусій: 
 Тематика програм пластових таборів 
 Розбудова пластових осель 
 Табори поза тереном пластових осель 
 Заробіткове винаймлення таборових осель 
 Зрілість команд і булав 
 Стандарти таборової безпеки 
 Двотижневі табори по два рази 

Після закінчення сесії КТК відбулися окермі зустрічі з членами ОТК і головою КТК на різні теми щодо розвитку 
таборових програм на наших пл. оселях на користь нашої пл. молоді. 
 

6.  Садження дерев 
Підчас року, через щедрий дар п-ства Карла і Роксоляни Подпірків, посаджено понад 100 дерев (seedlings) на 
оселі Вовча Тропа. Посаджено верби, черешні та чорні горіхи – майже всі прийнялися.  
Маю надію, що це заохотить наших пластунів до дальшої праці плекати і захищати наші природні скарби на 

пластових оселях.  
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7.  Резолюції ХХVIII KПЗ’їзду 

XXVIII KПЗ’їзд постановляє, що програма Табору Старшого Юнацтва повинна включати переведення 

проєктів до третьої проби.  XXVIII КПЗ’їзд доручає голові КТК і ККЮ звернути увагу на це при перевірці 

пляну табору та звіту табору.   
Перевіривши програму табору старшого юнацтва, затверджені проєкти до ІІІ-ої проби не підходять до 
включення до програми старшого юнацтва. На проєкти до ІІІ-ої проби є табір КВТ. В 2008 р. КВТ відбувся. В 
2009 р. КВТ не відбувся через брак зацікавлення від старшого юнацтва.  
Підчас перегядів, відвідин і розмов з булавою, командою, юнацтвом і батьками можна також додати, що є 
досить відповідне число завваг котрі заперечують користь теперішнього складу ІІІ-ої проби УПЮ.  Більшість 
завваг ішли по лінії, що затверджені проєкти не є на однаковому рівні; юнацтво вважає, що проєкти рідки є 
корисні, і є брак заохочування до ІІІ-ої проби від деаких впорядників і зв‟язкових. Альтернативи: зменшити 
число проєктів – в американських скавтах треба виконати один проєкт котрий триває цілий рік; більше 
звертати увагу на суспільну діяльність котру можна тоді подати на аплікаціях до університету; змінити пробу 
на комбінацію проєктів та іспитування про знання на рівні ІІІ-ої проби.  
 

ХХVІІІ Крайовий Пластовий З’їзд доручає КПС усучаснити правильник Крайової Таборової Комісії. 
Діє комісія правильника КТК до котрої входить голова КТК разом з головами ОТК; завваги до правильника КТК 
разом із відповідними змінами опрацьовується. 

 
ХХVІІІ Крайовий Пластовий З’їзд доручає КТК та КПС включити голів ОТК, або їх заступників, в 

процес прийняття кандидатів до команд чи булав. 
Підчас цієї каденції всі табори і коменданти були затверджені на пленумі КПС. КТК перевірила всі зголошення 
команди і булави; булави таборів була затверджена на підставі рішень ОТК. Де були конфлікти, або більше як 
одне зголошення на один пост, КТК і ОТК порозумілися щоб відповідно полагодити на добро успішного 
завершення даних таборів.  

 
8.  Додаткова Діяльність 

• Разом з головою КПС і другом Данилом Бойцуном репрезентував Пласт та принимав дефіляду на 57-му 
Всеамериканському Здвигу СУМ в Еllenville, NY , Labor Day, 2008 р.. 

Разом з другом Петром Ставничим репрезентував Пласт та принимав дефіляду на 58-му 
Всеамериканському Здвигу СУМ в Еllenville, NY , Labor Day, 2009 р.Підчас прийняття по дефіляді мав цікаві 
розмови з крайовим проводом СУМ про членство в наших матірних організаціях, про тематику літніх 
таборів, про розвиток і скріплення зв‟язку поміж нашими організаціями. 

• Взяв участь разом з іншими членами КПС на закриттю Орликіяди в листопаді 2008. 

• Брав участь в закриттю станичного року в Ню Йорку де перевів іменовання пл.вірлиці Аді Магун, та 
підвищення сен. ступеня на довіря пл.сен. Оксані Андерсон.  

• На закриттю таборів на Писаному Камені іменував пл.розв. Данила Вейлен пл. скобом.  

• В залуці листи КТК до голів і членів ОТК і до таборових команд і булав. 

• Мав нагоду привітати на летовищі в Ню Йорку наших булавних з України; декотрих переночував в нашому 
приміщенні в Ню Йорку. Мав ширші дискусії вже по таборах в домівці станиці Ню Йорку; корисні розмови 
були про українську мову на таборах, обмін булав з ЗША на Україну; дисципліна і загартованість нашої 
пластової молоді в поріванні до пластунів на Україні; стан пластових осель в Америці;брак пластових осель 
на Україні. 

 
9.  Плян прaці на 2009 і майбутьнє 

• Припильнувати коректну медичну опіку таборів головно із такими прикметами як на приклад «кліщі і лайм 
берліоз хоробою, сказ з звірят і лиликів»; перевірка “incident reports”.  

• зрілість командів і булав, фізичний стан пластових осель. 

• допомога у вишколенню комендантів і булав новацьких і юнацьких таборів 

• Ширити дискусію про дво тижневі табори на пластових оселях, (дві тури) 

• Підкреслювати екологію і природознавство у таборових програмах; садження дерев по оселях і таборові 
дерева; пізнавати природнє оточення 

• допомогти впровадження заробіткового використання пластових осель 

• Розвиток спеціялізаційних таборів як напр. Табір роверистів на “Бобрівцi”, табір „Теренової гри”, мандрівно-
гірський табір та канойкарський табір.  
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10.  Коменданти літніх таборів 

  
2009 2008 

НОВИЙ 
СОКІЛ 

Новацтва ст. пл. Таня Кость Фарміґа ст.пл. Оксана Буняк 

  ст. пл. Оксана Ласовська   

  пл.сен. Xристина Ставича   

Юнацтва ст. пл. Маркіян Горнич ст.пл.  Віктор Подпірка 

ПИСАНИЙ 
КАМІНЬ 

Новачок ст. пл. Наталія Белкірус ст.пл. Александра Легета 

Новаків ст. пл. Дамян Грушкевич ст. пл. Дамян Грушкевич 

Юначок ст. пл. Роксоляна Залуцька ст.пл. Андрея Комічак 

Юнаків ст. пл. Осипко Тобіянський ст.пл. Маркіян Кузьмович 

ВОВЧА 
ТРОПА 

Новачок ст. пл. Ліда Мулик ст. пл. Ліда Мулик 

Новаків ст. пл. Александер Кнігницький ст.пл. Олесь Драбик 

Юначок ст. пл. Роксана Кобзяр ст. пл. Роксана Кобзяр 

Юнаків ст. пл. Стефан Ставничий ст.пл. Павло Яримович 

Старшого юнацтва ст. пл. Павло Мулик ст.пл.Стефан Ставничий 

СІЄТЕЛ 
Новацтва ст.пл.Діанна Ставнича 

Юнацтва ст.пл.Антін Дурбак 

Початковий пл.сен. Христя Сенторе пл.сен. Христя Козак 

Кінний пл.сен. Петруся Паславська   

 
 

11.  Подяка 
Складаю всім членам Крайової Пластової Старшини за надзвичайну співпрацю а зокрема другові Петрові за 
довір‟я і провідництва в нашій пластовій праці. 
 

СКОБ 
пл. сен. Олесь Лабунька ОХ  

Голова Крайової Таборової Комісії 

 

 

Залучник КТК 1 

Протокол із сходин Крайової Таборової Комісії 
7.ІІІ.2009 

Клівленд, Огайо 

 

1. Відкрив сходини пл. сен. Олесь Лабунька ОХ, голова КТК, о годині 16:20. 

 

2. Програма сходин: 

o Тематика програм пластових таборів 

o Розбудова пластових осель 

o Табори поза тереном пластових осель 

o Заробіткове винаймлення таборових осель 

o Зрілість команд і булав 

o Стандарти таборової безпеки 

o Двотижневі по два рази 

 

3. Присутні:  Олесь Лабунька (гол. КТК),  Петро Ставничий (гол. КПС),  Дарія Темницька (ВТ/Пасейк), 

   Дарія Галабурда-Патті (ВТ/Пасейк),  Катруся Гарасевич,  Юрій Гук (ВТ/Ню Йорк),  

   Стефан Шишка (Вашінґтон),  Аня Гнатейко (Сієтел),  Антін Дурбак (Чікаґо), 

   Андрій Коломиєць (Чікаґо),  Мирон Депутат (НС/Бофало),  Марко Бей (ПК/Клівленд),  

   Люся Комічак (ПК/Клівленд) 

 

4. Тематика пластових таборів + зрілість команд 
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o Чи КТК повинна подавати вказівки командам? Нагляд над булавами, програмою та учасниками 

o Бувають різниці в якості таборів на тій самій оселі, того самого року. 

o МД – підкреслив самовиховання 

o МБ – приклад скавтів, де юнацтво мусить самі ініціювати вмілості 

o ОЛ – чи мати вишкіл для команд (не булав) таборів, переходити вимоги, з програмою складеною КТК, 

КПС, виховним сектором, формальний вишкіл комендантів і бунчужних де входить: організація таборів; 

елементи програми; роля ЛШ/ШБ.  

o ДГП – тон і виконання роботи найбільше залежить від коменданта, тематика може навіть бути менш 

важна. 

o ВТ стрічається з комендантами місяць перед табором, щоби перейти програму. 

o АК – чи ми гуртуємо дітей за багато, не дивимося на програму? 

o ОЛ – створити стандарти літних вмілостей котрі надаються до таборових програм. 

o МД – з новацькою булавою треба перейти як переводити історичні гри. 

o КГ – виховники на таборах є за молоді, щоби вміти переводити табори- де є доступ до старших 

виховників? 

o МД – є лише одна гутірка на вишколі новацьких впорядників відносно історичних гор. 

o ОЛ – чи повинна бути окрема тематика вишколів до станичної роботи, а окремо таборової, спеціяльно з 

новацтвом? 

o ДГП – бракує ширшої тематики на вишколах відносно психологічних проблем дітей. 

 

5. Зрілість команд, булав 

o На підставі зголошень, шукаємо булавних котрі надаються: виявлають зрілість; особиста відповідальність 

до дітей 

o МБ – побільшості бачимо, знаємо дітей, пробуємо вибрати тих, що вже знаємо, що бачили їхню виховну 

працю в минулому. 

o КГ – тратимо дітей через інтернатури в працях; заробіток на школу. 

o ПС – новацький вишкіл став табором юнацтва віку 15-16. Не всі надаються на вишкіл. 

o ДТ – коменданти часами за надто зжиті з булавними й не вміють контролювати булавних. 

o ПС – коменданти почувають, що їх не поважають так, як треба. 

o ОЛ – чи ми готові відкликати табір, коли нема відповідної булави? 

 ЮГ – відповідь мусить бути “так”. 

 ОЛ – але часто не було. 

o МБ – сучасна анкета має лише місце де булавний подає, хто може його оцінити. 

 

6. ОЛ питався, чи хтось має застереження проти того, щоб новацтво взяти на стріляння з лука (історична гра), а 

юнацтво на стрілення з рушниці та з лука (вмілості)?  

o СШ – був директив від ГПБ проти „військових” зайнять. 

o МБ – би не брав новаків на луки; лиш молодше юнацтво. 

o ОЛ – розвиток і заохочення спеціялізаційних таборів; відповідні програми – мандрівні, роверисти, теренові 

гри.  

 

7. Розбудова пластових осель – що оселі хочуть додати. 

o МД / Новий Сокіл – 

 збудували новий барак для новацтва, на відбудову того, що згорів. 

 хочуть відновити басейн. 

 відновити поняття про НС. 

o КГ, ЮГ / Вовча Тропа – 

 звіти до КПС, КТК пішли. В минулому рідко були представники КПС на оселі. 

 30 будинків. Недавно збудували павільйон. Нова їдальня юнаків. 

 Зачали басейн направляти. 

 Вода – джерела.  

o МБ / Писаний Камінь – 

 7 бараків. Новий басейн збудований. Плян можливо на будову ще одного барака. 

o ОЛ – просить стан табору – “S.O.P.”, “Executive summary”, реклями про оселі; допомога у плянуванні 

прорами комендантам; обмін поміж ОТК про спільні проблеми та спільні розв’язки. 
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8. Табори поза тереном пластових осель 

o МД – Спец-табори корисні, не віднімають від програми. 

o КГ – ВТ має референта прогульок, знає де можне поїхати на дані речі, де поміркований кошт. 

o МД – чи можна винаймати оселю, як це легально робити? Як забезпечити, щоби Пласт мав першеньство. 

o МБ – Старше юнацтво часто не приїжджає на вих-виш табори, часто лише на спец-табори. 

 

9. Заробіткове винаймлення таборових осель 

o ЮГ – Коли винаймаються оселі, може бути проблема з permits на табір, бо ліцензії є на 3 тижні. 

o МД – Місто винаймає на день, за дармо, бо пильнують оселю підчас року. 

o КГ – Винаймають польським скаутам. 

o ОЛ – Чи збудувати будинок, щоби люди винаймали – колиба на цілий сезон, літом, зимою? 

o КГ – Просила адвоката виписати leasing contract до підпису груп, що винаймають оселю; КПС і КТК 

розгляне справу. 

 

10. Двотижневі юнацькі табори, по два рази на літо 

o ОЛ – КТК-КПС говорили про можливість мати дві тури 2-тижневих таборів. Декотрим дуже сподобалося, 

декотрим зовсім не сподобалося; фінансові обмеження батьків; нагода залишитися на обидві тури 

o МБ – буде неможливо познаходити персонал (кухня, медсестра, а найбільше булави). 

o МД – з виховного боку, щойно по двох тижнях діти зжиються. 

o КГ – Плановання, реєстрації буде дуже трудне. 

o ЮГ – Дві перевірки, два дошколи,  

o СШ – Можливо булави би залишилися на всі 4 тижні, би більше заробили.  

o ДТ – Гадає, що більшість би були пішли лише на 1 туру. Лише 6% дітей на ВТ виїхали по 2ох тижнях. 

o Аня Ганас-Гнатейко – Сієтл мав табір на 2 тижні, не могли мати на більше, як 2 тижні. Батькам 

сподобалося, бо мали більше часу щось інше робити. Антін Дурбак (був комендантом) – можа створити 

табір, треба менше вмілостей виконувати. 

o ДТ – Діти пропадають за довшими таборами. 

o Всі – питання хто зможе приїхати чи не приїхати на табір на сході. 

o ОЛ – тяжко знайти юнацьку булаву на три тижні через працю і вищі студії. 

 

11. Питання до КТК 

o ВТ- хоче зрізати дерева щоби заробити. Оскільки треба повідомляти КТК-КПС? 

 ОЛ – повідомити, коли є capital projects, котрі б вони не були. 

o ОЛ - Передумати, чи разом писати контракти за таборову їжу, тощо. 

o МБ – нема правильника господарської дії. Про що треба поінформувати КПС? Про що треба чекати на 

підпис з КПС? 

 ОЛ – більш коштовні направи, розбудови; всі винаймлення непластунам, контракти виготовити до 

підпису КПС; oселі це власність Пласту Америки, КПС.  

 

12. “Пошкіл” –перебуття на оселі командами/булавами по закриттю даного табору за дозволом ОТК; КТК вишле 

обіжник в цій справі [гляди залучник ч. 2]. 

o ОЛ – мусить бути представленa перед табором всім членам команд та булав. 

o МБ, ЛК – Платні не є передані аж табір зліквідований. Малолітні мусять виїжджати в суботу. Ніхто не 

лишається поза 18:00 в неділю. Ніхто не виїжджає поза оселю. Адміністрація лишається, наймається 

сторож. 

o КГ – справа відповідальності Пласту. 

 

13. Булавні з України. 

• Вже пішло в рух на 2009. 

 

14. Сходини закрив о год. 19:10 пл. сен. Олесь Лабунька ОХ, голова КТК. 
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NS - UPN 25 39 37 35 31 47 124%

NS - UPU 19 21 18 18 43 95%

PK - UPN 63 74 90 53 64 66 102%

PK - UPU 98 95 91 62 82 61 84%

VT- UPN 165 150 147 125 103 121 62%

VT- UPU 179 157 141 110 112 141 63%

Seattle - UPN 10 22

Seattle - UPU 6 31
2 дні 12 днів

Величина таборів 2004-2009

3-тижневі 

табори

2/17/09 - О.C. Канцелярія КПC



 43 



 44 

Табеля 2008  
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Залучник КТК 2 
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ЗВІТ 
ДІЛОВОДA ГОCПОДAРКИ ТA ФІНAНCІВ 

за час від 2007 до 9/30/09 
 
ВИКОНАННЯ ПОСТІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 
 Місячно посилала  державі оплати заробіткових податків 
 Квартально звітувала Федеральному і  Cтейтовому уряді  щодо заробіткових податків 
 Оплачувала видатки і платню 
 Перевіряла фінансові кошториси  запланованих подій та установлювати їхні ціни 
 Відповідала на звернення від корпорацій про Пластовий податковий статус щодо заставлення 

хрошових дарунок  
 Річно звітувала державі про фінансовий стан Пласту і стан Пластових філії 
 Річно реєструвала Пласт в стейті  Мишеґен 
 Присутність на сходинах президії 
 Присутність на сходинах КПC 
 Присутність на сходинах Пласт Паблишінґ 

 
Жовтень - Грудень  2007 
 Присутність на Орликіяді  
 Радилася з адвокатами як полагодити недозволений дар Пласт Приятом  (Нюарк) Українсько - 

Американському Центрі  у Ню Джерзі   
 Відвідини станиці Детройт – 

o  Згідно з резолюцію XXVIII  Крайового Пластового З‟їзду, я поїхала до Детройту в грудні 
щоб перевірити фінансовий стан станиці і оглянути стан Пластового  нерухомого майна.   
Будинок де відбуваються Пластові сходини був гарно опорядкований  і  в доброму стані.  
Оселя Зелений Яр була у поганому стані і в потребі капітального ремонту.   До тижня 
зустрічі, я вислала станиці листа який просив кошторис  на дані ремонти.  Кошторис  до 
сьогоднішнього дня не отриманий.  

o Зустріч з батьками юнацтва Детройту,  з станичною старшиною і з президією КПC 
 Перевірила  плани ОТК оселі Вовча Тропа щодо «збирання лісу»  

 
Січень – Березень  2008 
 Присутність на сходинах президії в Ню Йорку 
 Перевірила, видала і вислала 117 “W-2s” за 2007р. 
 З допомогою друга Івана Кіналя і друга Юрка Кузьмовича розвідала потенціальні зміни до 

Пластової технології.  В це входило дослідувати можливість пересунути склад електронних  дань 
канцелярії  на зовнішній центр.    Також розглянули будучі технологічні потреби і  закупили новий 
комп‟ютер  (server). 

 
Квітень - Червінь 2008  
 Здобула від стейту  Ню Джерзі  неподатковий статус 
 Зустріч з президентом Богданом Курчаком і скарбником Богданом Cавицкйм Кредитової 

Кооперативи  Самопоміч і  разом з пл.  сен. Петром Cтавничим в Ню Йорку.  Вслід зустрічі  був що 
директори   Самопомочі  подарували Пластові $40,000.  Ті фонди були призначені на збільшення 
членства та  розвиток керівних принципів для нашої організації. 

 Зустріч з ОТК оселі Вовча Тропа із пл.  сен. Олесьом  Лабункою в Іст Четгам 
 Засідання в справі недозволеного датку Пласт Приятом  у Нюарку в Українсько - Американському 

Центрі  у Ню Джерзі  
 

Липень – Грудень 2008 
 Вислали лист Чорноморцям якій вияснив межі асоціації з іншими організаціями.  Лист підписали 

пл. сен.  Зоряна Cтавнича і пл. сен. Ніля Павлук 
 Перегляд фінансових звітів станиць і куренів 
  Зустріч з бухгалтерами 
 Подала державі річний Фінансовій звіт 
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 Перегляд фінансової картотеки ОТК оселі Вовча Тропа  
 Перегляд фінансової картотеки ОТК оселі Новій Сокіл 

 
Січень – Березень 2009 
 Мітинг з агентом  New York State Insurance Fund щоб перевірити заробітки канцелярії і таборової 

булави  
 Перевірила, видала і вислала 139 “W-2s” 
 Присутність на сходинах КПР у Cавт Баундбрук, Ню Джерзі 
 Провадила сходини скарбників підчас З‟їзду Станичних,  Скарбників і Членів ОТК у Клівленд, 

Огайо 
 Відвідини групи Гемпстед разом з пл. сен. Мотією Вотерс 

 
Квітень - Червінь 2009 
 З допомогою друга Івана Кіналя розглянула комп‟ютерні потреби канцелярії і  придбала новий 

комп‟ютер. 
 Очолювала перебудову головного комп‟ютера у канцелярії 
 Присідник Крайового з‟їзду УПC 
 Присутність на оселі Вовча Тропа підчас День Пластуна 

 
Липень – Вересень 2009 
 Фінансова допомога таборовикам 
 Представник Пласту на святкування 60 літт‟я Спілки Української Молоді у Еленвіл, Ню Йорк 
 Перегляд фінансових звітів станиць і куренів 
 Присутність на сходинах Підготовчої Фінансової Комісії КУПО 
 Дві  телеконференції з Internal Revenue Service відносно Пластової організації і структуру їй філеїв 
 Телеконференція  з Treasury Dept. of New York State – Charitable Div. відносно вживання просвітки 

що звільняє з обіжного податку 
 

НАДЗВИЧАЙНІ  ПРОЕКТИ 
 Зв‟язки з юридичною фірмою Magill and Rumsey, P.C. у  Aн Aрбор, Мишеґен, яка спеціалізується  у 

законознавстві котрі відносяться в  благодійних установ.  Продовж двох  років, радилася з 
адвокатами щодо різних легальних  Пластових справ.  Ця фірма теж аналізувала наші основні 
документи і статут та рекомендувала зміни котрі є конечні щоб Пластова організаційна структура 
годилася з правилами стейту Мишеґан.  Переглядаючи наше управління, вони нам радили  
звернутися за порадою до адвоката  котрий спеціалізується  у законознавстві керівництва.   Тому 
Ralph Rumsey мене запізнав з адвокатом , Ларисою Близнюк.  Пані Близнюк випадково є з 
Українського походження і розуміє характеристики Українських діаспорних організацій.    Вона 
також перевірила наші документи і процедури і мала конкретні зауваги відносно керівництва 
Пласту. 

 Член статутової  комісії 
 Ремонт головного комп‟ютера (server) та перебудування структуру головних програм - Цього року 

ще один комп‟ютер в канцелярії перестав працювати.  Конечно було треба закупити новий 
комп‟ютер.  Визнаваючи що ми є велика організація яка потребує сталу, складну і негайну 
технічну підтримку, пленум КПC рішив наняти компанію котра занемається технічною службою.  
Мій обов‟язок був очолювати групу яка складалася з Івaна Кіналя та професійним технічним 
інженером з компанії Domain Computer Sеrvice.   Цей проект тривав кілька місяців і були 
несподівані проблеми.  Коли перебудова закінчилася наш головний комп‟ютер був заражений 
вірусом і його треба було на нову ремонтувати.  Тепер наші комп‟ютери є стабільні, забезпечені 
від вірусів, наша е-пошта переходять перевірку проти вірусів і електронного сміття, наші дані 
репродукуються на зовнішньому апараті  в канцелярії і також на зовнішньому мережному центрі.  

 
СКОБ! 

 

пл. сен. Зоряна Ставнича, Гр 
Діловод Господарки і Фінансів  
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Пласт Українська Скавтська Організація - ЗСА

30.09.2009

ASSETS

Current Assets

Checking/Savings

SR Checking 4771-10 1,573.59

Deposits in Transit 940.81

SR Money Mrkt 38,602.19

SR KPS 6mo CD 4771-03 75,088.76

Ukr. Nat Checking (937-15) (Acct # 937-15) 255.91

SR Savings 4771-00 (Acct # 4771-000) 88,412.69

Ukr Nat Savings (937-01)* (Acct # 937-01) 37,098.77

Petty Cash 304.42

Total Checking/Savings 242,277.14

Other Current Assets

Pawluk Camp Fund 4,495.40

Development Fund 40,000.00

1 Year CD 908-040 477 1-02 59,830.34

Publishing DatkySavings 20242* (Acct # 20242-000) 4,574.05

Pub Datky - 3 Mo CD 20242-01 6,335.97

Pub Datky - 6mo/CD* (908-020) 6,518.70

Publishing-Credit account (US credit in Canadian Publish) 526.49

Total Other Current Assets 122,280.95

Total Current Assets 364,558.09

Other Assets

New Haven Fund (33710)* 914.73

New Brunswick Fund (33204)* (Stan 4239.31 PI Pryat 1854.37) 6,752.22

Kaplycia Fund (1863) (Acct # 1863) 4,792.56

Total Other Assets 12,459.51

TOTAL ASSETS 377,017.60

LIABILITIES & EQUITY

Liabilities

Current Liabilities

Credit Cards

VISA 1,310.25

Total Credit Cards 1,310.25

Other Current Liabilities

Payroll Liabilities 1,069.35

Total Other Current Liabilities                                                                       1 ,069.35

Total Current Liabilities 2,379.60

Total Liabilities 2,379.60

Equity

Fund Balance 309,713.55

Net Income 64,924.45

Total Equity 374,638.00

 TOTAL LIABILITIES & EQUITY 377,017.60

БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ КПС
30-го вересня 2009 р.

SPECIFIED CAMP ACCOUNTS  
Balance

9/30/07

Interest

Earned Expenses

Balance

9/30/09

Bulava Fund (in Operating SR Savings) 24963.53 9701.17 15262.36

Mencinskу Fund 926.55 34.04 960. 59 0

Pawluk Camp Fund      0 115.26 1039.87 4495.4
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Пласт Українська Скавтська Організації - ЗСА

Ordinary Income/Expense

Income Insurance

Camp Fee Income (Taborovi Oplaty) D&O 1,100.00

KVT 935.00 Disability 131.92

Training Total Insurance 1,231.92

UPN 27,350.00 Marketing 10,000.00

UPU 875.00 Meeting Expenses

Total Training 28,225.00 Meeting Supplies 116.10

Camp Fee Income (Taborovi Oplaty) - Other 4,556.46 Meeting Expenses - Other 5,946.98

Total Camp Fee Income (Taborovi Oplaty) 33,716.46 Total Meeting Expenses 6,063.08

Caroling 15,434.31 Office Supplies

Donation Bad Checks (Returned Checks and Expense) 490.00

In Memory of 3,945.00 Bank Charge 23.82

Donation - Other 4,666.00 Software 859.35

Total Donation 8,611.00 Office Supplies - Other 3,451.22

Dues 65,000.00 Total Office Supplies 4,824.39

Interest Income 7,153.98 Payroll Expenses 45,000.00

Meeting Income Postal

NaradyStanychnykh 3,550.00 Postal Meter 222.08

Total Meeting Income 3,550.00 Over Night 63.10

Sales Federal Express 280.05

Dovidnyky 500.00 Postage 991.55

medals Total Postal 1,556.78

vfv 373.00 Professional Fees

medals - Other 14.00 Accounting 5,000.00

Total medals 387.00 Legal 5,000.00

Sales - Other 1,625.15 Total Professional Fees 10,000.00

Total Sales 2,512.15 Printing and Reproduction

Total Income 135,977.90 Repair 210

Expense
Cartridges 414.22

Equipment Purchase 500.00 Copies 742.19

Technical Support 1,200.00 Printing and Reproduction - Other 155.1

Web site 139.30 Total Printing and Reproduction 1,521.51

Other Supplies 50.00 Rent 4,800.00

Other Taxes Telephone

Corporation Registration Broadband 1,800.00

NJ Corporate Annual Report 25.00 Long Distance 43.4

Michigan 40.00 Teleconference 167.05

Total Corporation Registration 65.00 Telephone - Other 1,233.16

Total Other Taxes 65.00 Total Telephone 3,243.61

Administrative Expense 298.83 Travel

Advertising 858.00 Airline 1,500.00

Camp Expenses Dining 952.78

KVT 433.22 Lodging 2,000.00

Obimin Bulavy 9,701.17 Auto 4,000.00

Training UPN 20,363.16 Travel - KUPO 10,000.00

Camp Expenses - Other 4,246.25 Total Travel 18,452.78

Total Camp Expenses 34,743.80 Total Expense 153,540.06

Goods for Sale 8,991.06 Net Ordinary Income -17,562.16

Net Income -17,562.16

ПРОПОНОВАНИЙ БЮДЖЕТ на 2010
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ВІДРЕЧЕННЯ 
 

КПС ВКЛЮЧИЛА «ЗВІТ» ПОДРУГИ ОЛІ СТАСЮК ХОЧ КПС ВВАЖАЄ ЩО ПІДСУМКИ КОТРІ 

ПОДАНІ У «ЗВІТІ» Є ВНУТРІШНІ СПРАВИ КАНЦЕЛЯРІЙНОЇ ПРАЦІ І ВІДНОШЕННЯ ПЛАТНИХ 

РОБІТНИКІВ ДО ЇХ ОБОВЯЗКІВ І ДО ЧЛЕНІВ КПС.  ДО ТОГО МИ ВВАЖАЛИ ЩО УТРИМАННЯ 

ЦЬОГО «ЗВІТУ» МОГЛО Б НАДАТИ ВИГЛЯД ЦЕНЗУРИ, КОТРА ДЛЯ НАС Є ПРОТИЛЕЖНА ІДЕЇ 

ПЛАСТУ.  КРІМ ТОГО, ПОВІДОМЛЯЄМО ЧИТАЧІВ ЩО ОПІНІЇ КОТРІ ЗНАХОДЯТСЯ У 

ПОДАНОМУ ТЕКСТІ НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬ СТАНОВИЩЕ КПС, ЩО У НЬОМУ ЗНАХОДЯТСЯ 

ЧИСЛЕНІ НЕПРАВІЛЬНІ ФОРМОЛЮВАННЯ І НА НАШ ПОГЛЯД, ВИГЛЯДАЮТЬ НЕПРАВДИВІ. 

 
Звіт Канцелярійного Працівника 

за час від листопада 2007р. до 5-го жовтня 2009р. 
 

Тому, що закинено мені, що я ”короткозорo” 
задивляюся на канцелярію, пишу цей звіт з 
перспективи цілого мого часу тут.  

Моя праця в канцелярії почалася в листопаді 1986 р. коли 
закуплено перший компютер. В тому часі я було в.о. 
діловода чл.внесків, і мені дозволено працювати кілька 
годин на тиждень, ($7 на годину) щоб набирати картотеки в 
базу даних. Комп‟ютер мав лише 256 MB пам‟яті і база 
даних була в програмі DBASE III. На писання була програма 
Edix. 

Спочатку я навіть не вміла включити компютер. 
Програми вложили Олег Данилюк і Aндрій Ганкевич а я 
записувала собі на папері котрі клявіші натискати щоб щось 
зробити. З часом я опанувала DBASE III до тої міри, що я 
вміла писати програми на всі потреби канцелярії.  

В 1989р. дали мені Wordperfect. В 1995р. Publisher, Word i 
Excel. Я мусіла навчитися уживати кожну програму на ходу - 
в курсі виконання праці.  

 Поза тими основними програми уживаю ABBYY 
Finereader на OCR, Adobe Acrobat 9 Pro, Microsoft Digital 
Imaging Suite5  

 Adobe Illustrator CS4 – яким з особливим задоволенням 
виготовляю відзначки для вироблення.  

 Навчитися уживати 4 друкачі, 2 скенери.  

 Набула енциклопедичне знання пл. правильників, 
обіжників, виконувала якусь частину майже кожного 
діловодства в КПC через резиґнацію або неактивність 
діловода, або на доручення.  

Після 1991р. вже не було при КПСтаршині діловодів чл. 
внесків ані пл. журналів – ці діловодства вповні злилися з 
канцелярією. Тому, подаю стан членських внесків на 
день 1-го жовтня 2009р.  

 

 

 

 

 

 

 

Мене вибрано ґенеральним секретарем на КПЗ в 1989р. і 
відтак я почала працювати 16 платних годин на тиждень . В 
канцелярії тоді ще була пл.сен. Ліда Черник, по 4 дні на 
тиждень.   

Перед комп‟ютером, кожний діловод мусів провадити 
картотеку пов‟язану зі своїм діловодством: діловод 
організації – стан станиць, станичні старшини;  діловоди 
вишколу - хто відбув вишкіл, одержав ступінь, Крайові 
коменданти - хто є діючі виховними, Голова КТК – участь в 
таборах, хто був в булаві.  

 Тому що вони вже не мусіли виконувати цієї 
адміністративної праці , почали забувати, що дані все ж 
таки треба збирати (і передавати мені до набрання.)  Легко 
взяти наступний крок в процесі - забути, що взагалі ці дані 
існують та для чого. 

Після перших 4 років, рідко було так, щоб та сама особа 
занималася технічною допомогою довше як одну каденцію.  
Мінялися люди, мінялися машини, мінялися програми.  

 Найбільший період розвитку комп‟ютерної системи в 
КПC почався коли Іван Кіналь почав працювати в канцелярії 
по 8 годин на тиждень від грудня 2002 р. до липня 2007р.  

 Тому, що він мав до діла з матеріялом, який наспіває з 
терену, він почав орієнтуватися в тому, що потрібно. 

 допоміг тодішньому діловодові господарки із закупом та 
інсталяцією двох нових комп‟ютерів. Один комп‟ютер 
став головним комп‟ютером – сервером, і на нього було 
пересипано усі файлі, котрі були розкинені на двох 
комп‟ютерах в канцелярії. Другий комп‟ютер став 
головним клієнтом (KPS1) в канцелярії, а старий 
головний комп‟ютер став другим клієнтом (KPS2).  

 знайшов компанію TechSoup де ми могли, як 
неприходова організація закупити програми за дуже 
малі кошти замість мати "позичені" як до того часу. 
Завдяки цього, ми могли вложити на головний 
комп‟ютер Windows Small Business Server, а для клієнтів 
ми придбали найновіші версії Microsoft Windows/Office. 

 допильнував осучаснення програм та updates.  

  починаючи у 2004 р., Іван розбудував Sharepoint, 
Інтернетова програма з якою члени КПC за паролем 
можуть 24/7 мати доступ до інформацій в базі даних - 
списки станичних, зв‟язкових, гніздових, кандидатів на 
вишкіл, та інших списків в мірі потреби.  

В каденції 2005-07 відбулося найширше 
використання можливостей Sharepoint  включно з 
працею над документами групами діловодів де кожний 
міг вносити зміни і завваги під своїм іменем, і всі могли 
це бачити, як і дістати повідомлення через е-пошту про 
зміну.  

Останній 

вирівняний рік 2007 2008 2009 2010 2011

УСП 46 134 283

УПС 58 274 771 7 1

104 408 1054 7 1

6.6% ПОВНОПРАВНІ ЧЛЕНИ 

93.40%

СТАН ЧЛ. ВНЕСКІВ НА ДЕНЬ 1-ГО ЖОВТНЯ 2009
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Aрхіви КПС стали моєю відповідальністю як ґен. секретар 
– не тільки складати нову документацію, але і 
упорядкувати те, що перенесено з канцелярії КПС в 
Народному Домі. Очевидно, чи і що тримати буде 
залежати від кожної чергової КПС.  

Документація 

Затверджений протокол це остаточна документація рішень 
якогонебудь проводу, не тільки пластового. На підставі 
протоколу я вношу дані в базу даних: дата затвердження 
Cт. Cтаршини, зв‟язкового, гніздового; дата надання 
ступеня КВ, прийняття і звільнення, відзначення УCП та 
УПC.  

 У звітовому часі було 17 засідань пленуму з яких я маю 
8 протоколів ( в тому 4 затверджені. ) Cправи в протоколах 
не годяться із справами в програмі пленуму. Те, що подане 
як рішене, не виконане – напр. розв‟язання станиці в 
Денвері.  

  Тому що я сама подаю справи УCП та УПC до 
програми, я на підставі слова референтів які були присутні 
на пленумі набираю справи як "полагоджені".  

 Щоб набрати решту справ чекаю на кінцеві звіти 
діловодів які (на підставі….своїх записок? ... пам‟яті?) 
напишуть, що було полагоджене.  

 Я не одинока що є збаламучена такими "порядками". 
Навіть друг Голова КПC в свойому деннику не подає вірно 
відбуття пленумів. В звіті подано, що відбуто 18 пленарних 
сходин, а в деннику вичислено 16.  

 Денник не годиться з його власним “справленiм 
нумеруванням пленумів” (видане з програмою пленуму 
6/24/09) -опускає пленум #1 з 12/18/07 та #10 з 12/16/ 08. А 
в “справленiм нумеруванню” бракує пленуму який відбувся 
8/6/08 з рішеннями про назначення пл.сен. Марту Келегер 
секретарем Пласту та про авторитет Президії зайнятися 
справою продажі Зеленого Яру. 

Документація це не тільки офіційна історія а й прояв 
прозорості управління. Із засідань Президії також мають 
бути протоколи. Помимо домінуючої ролі Президії в цій 
каденції, нема ані одного.  

 
В 1987 ми мали 1,800 картотек з приблизно 30 полями для 
кожної особи починаючи з підставових інформацій, тоді чл. 
внесків.  

 Сьогодні маємо 5,152 картотек з 148 полями для 
кожної особи, плюс додаткові поля на відзначення, 
реєстрацію на КПЗ. 

 Я далі працюю part-time – 36-40 годин на тиждень -
$14.30 на годину.  До помочі маю пл.сен. Надю Кулинич 
приб. 8 годин на тиждень.  

 Я була ґенеральним секретарем від 1989 до мої 
резиґнації в липні 2006р. Після того, хоч було ще пару ґен. 
секретарів, декотрі чинності залишилися при мені, як 
працівнику канцелярії - як напр. уложення Пл. Листка. 
архіви, і т.п. 

 Чергові КПCтаршини числилися зі мною як з ґен. 
секретарем тільки без права голосу і я брала участь в 
сходинах Президії.  

В цій каденції, одначе, все те, за що мене цінили стратило 
вартість.  

Як ґен.секретар я 11 і пів літ  

 розсилала наспілу пошту та вістки членам КПC для 
полагодження коляборативним способом, адже в цій 
каденції мене повідомлено, що я не вмію правильно це 
робити.  

 Відповідала на питання з терену на підставі існуючих 
правильників та обіжників КПС. В цій каденції це 
вважалося як “роблення рішення.”  

 зуміла приготовити і вислати 24 Пл. Листки (по 1,000 
примірників ) через Bulk Mail помимо річних змін у 
вимогах впродовж 11 літ.  В цій каденції не довірено 
висилку кілька соток дискетів з хронікою ЮМПЗ. 

 відповідала за зміст та вигляд Пл. Листка, а цього 
року друг Голова написав мені, що він мусить 
апробувати мій (і тільки мій) "звіт" заки він дасть 
дозвіл, щоб його помістити в Листку. 

 
В лютому 2009р. канцелярії доручено виконувати 
обов'язок 
кореспонден
ційного 
секретаря 
висилати 
подяки за 
датки на 
Пласт. 
Вислано 72 
подяки.  

 

Центральне зголошення до БУЛAВИ ТAБОРУ 

Докладний опис процесу можна знайти на сторінці 41 Пл. Листка # 214 при 
kps@plastusa.org)  
 
Система центрального зголошення до булави діяла в цій каденції, одначе 
Sharepoint уживалося лише як спосіб щоб ОТК могли бачити pdfs анкет без того 
що треба розсилати їх через е пошту. В 2009р. цей доступ був перерваний 5/12 
"перебудовою" комп‟ютера, коли знищено Sharepoint та відділ де містилися 
анкети для ОТК. Доступ для членів ОТК не наладнано по сьогодні. Щоб 
рятувати ситуацію, я розсилала pdfs анкет з власної е-поштової адреси. 
 
Роки 2008 та 2009 були 2-им і 3-ім роком за порядком в яких булавні 
зголошувалися до канцелярії. Подаю висліди в табелі. Можна бачити, що 
більший відсоток анкет наспіває скоріше в році: в 2007р. ми мали 56% анкет до 
кінця квітня, в 2008 р. 74% а в 2009р. 77%.  

2007 2008 2009

Жовтень 1

Листопад 1

Грудень 1

Січень 1 1

Лютий 3 4 7

Березень 13 34 59

Квітень 47 55 34

Травень 30 18 19

Червень 12 14 11

Липень 5 2 1

Серпень

Вересень 2

112 129 134

87 108 107

НС 0 2 4

ПК 0 3 2

ВТ 11 4 3

Поч. табір 0 7 6

11 16 15*

10 14 15*

Булавні УПЮ без ЛШ/ШБ ані ВЮВ

З кандидатів, що прислали зголошення прийнято:

* нема даних про склад булави табору старшого юнацтва

Скількість зголошень до булави що 

наспіли кожного місяця

Скількість булавних, які не прислали зголошення
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5% 5% 5% 5%

1/16- 2/15 2/16- 3/15 3/16- 4/15 4/16- 5/15

РЕЧЕНЕЦЬ postmark 7/16- 8/15 8/16-9/15 9/16- 10/15

Сієтел 6/30/2008 9/22/08 $300.00 $15.00 $15.00 $15.00 $45.00 
Дітройт 6/30/2008 8/14/08 $3,167.00 $158.35 (158.35) $0.00 

Боффало 6/30/2008 8/14/08 $1,464.00 $73.20 (73.20) $0.00 
Боффало 12/31/08 1/16/09 $669.00 $33.45 $33.45 

Кергонксон 6/30/2008 7/29/08 $593.00 $29.65 (25.00) $4.65 
Клівленд 6/30/2008 7/22/08 $3,768.00 $188.40 $188.40 

Філядельфія 6/30/2008 7/18/08 $4,011.00 $200.55 $200.55 
Гартфорд 6/30/2008 7/17/08 $951.00 $47.55 $47.55 

Вашінґтон 6/30/2008 7/17/08 $2,249.38 $112.47 $112.47 
12/31/07 4/23/08 $2,443.00 $122.15 $122.15 $122.15 $122.15 (201.72) $286.88 

Йонкерс 6/30/2008 7/17/08 $604.50 $30.23 $30.23 
Чікаґо 12/31/07 2/14/08 $4,586.00 $229.30 $229.30 
Нюарк 6/30/2008 7/16/08 $4,497.00 $224.85 $224.85 

Рочестер 6/30/09 9/28/09 $429.00 $21.45 $21.45 21.45 $64.35 
Сиракюз 6/30/09 8/10/09 $581.75 $29.09 $29.09 

Лос Анджелес 6/30/08 3/30/09 $725.00 7/16- 8/15 8/16-9/15 9/16- 10/15 10/16-11/15 12/16-1/15

$36.25 $36.25 $36.25 $36.25 $36.25 
1/15- 2/15 2/16- 3/15 3/16- 4/15

$36.25 $36.25 $36.25 $290.00 
$1,786.76 

Вплачено 

кари

переступили 2 реченці

Cума 

перслана  

(без 

добровільни

х датків)

Вашінґтон

Кара за спізнення

Кара до 

вплачення

 

 

Резолюція ХХVIII КПЗ про 

кару за спізнені касові  

розчислення 

 
Подаю табелю із вислідами 

резолюції.  
Скарбники Філядельфії та 

Сієтел запротестували 
(останній уживав слово 

“usury” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Перебудова" комп’ютера 
 
В цій каденції Діловод господарки завдала собі труду 
навести свої порядки з комп‟ютерною системою в КПC. 
Коли зіпсувся сервер 6-го грудня 2007р. відложено закуп 
нового тому, що експерт з комп‟ютерів мав перевести 
аналізу нашої системи і зробити рекомендації. Це не 
відбулося. Від грудня до червня головний діловий 
комп‟ютер KPS1 заступав сервер. Іван подбав щоб я 
могла "латати" працю на старім,повільнім KPS2 
комп‟ютері. 

 Першого квітня 2009 р. згас KPS1. За кілька тижнів 
закуплено новий. Діловод господарки настоювала, що 
конечно найняти професійну людину – майстра – щоб 
перевів аналізу нашої системи. 

Я приготовила документи для вжитку під час сходин 
підготовчої статутової комісії програмою Shared View 
(учасники теле-конференції можуть бачити на 
домашньому комп‟ютері документ і зміни які 
відбуваються.)  Документи були на Sharepoint.  

Mайстер,прийшов в полудне 12-го травня щоб 
додати мобільний диск. Ціла робота мала забрати кілька 
годин часу. 

Обзервуючи прогрес, я кілька разів запитала чи буду 
мати доступ до комп‟ютера і документів до 7-ої години 
вечора. Він мене запевняв, що так.   

У 6-ій годині не було нічого – ані бази даних, ані е-
пошти, ані документів. Я сіла і відтворила з пам‟яті і 
джерельних матеріялів документ, який був потрібний на 
сходини, які відбулися о годині 8-ій вечора.  

Так почався кошмар який тривав майже до кінця червня.  
 

“Перебудова” залишила мене без е-пошти ані доступу до 
бази даних якраз тоді коли я розпочала розсилку 
звітових  формулярів. Я була заскочена, бо до того часу, 
направи і зміни комп‟ютерів були виконані на підставі 
принципу, що праця канцелярії не сміє бути перервана. 
Тому праця переміни KPS1 на сервер попереднього року 

була виконана тільки тоді коли мене не було в 
канцелярії.  

 Що було не сталося – чи електронне чи механічне - 
Іван все подбав, щоб я все мала "workaround"принаймні 
в справі е-пошти та бази даних. 

 Коли в середу вечір ситуації не покращала, я 
впросила Івана, щоб прийшов 5/14 і здобув мені доступ 
до бази даних. Таким способом виготовила те, що було 
потрібне до розсилки звітових формулярів.  

 Впродовж решти травня і більшoстi червня, не було  
можливо нормально працювати – я уживала свою 
особисту е-поштову адресу, е-пошта в КПС часом 
працювала, часом ні, неможна було висилати е-пошту 
взагалі на адреси при att.net та sbcglobal.net.   Sharepoint  
відбудовано аж в половині червня, але доступ ОТК не 
відтворено.  
 

КПC комп‟ютер був сполучений з Інтернетом понад 9 літ і 
ніколи не був заражений нічим. . 27 ДНІВ після 
"перебудови" майстром сервер був заражений поважним 
вірусом, і майстер перебудував сервер знову. 
 

Одна з "користей" "перебудови" була створення е-
поштових скриньок для членів  КПC . які треба паролем 
відкривати. 

 Бачачи темпо яким діловоди відповідають на е-
пошту на свої домашні адреси, я зробила перевірку, чи 
хтось на ці нові скриньки хоч дивиться. Скриньки 
створено 6/10. На спробу, 7/20 я вислала на ці адреси е-
пошту на яку треба було відповісти, що одержано. По 
сьогодні відповіли Діловод господарки (7/28), Голова 
(8/3) та Голова Виховного сектора (10/1).  
 

Діловод господарки згадувала в половині червня, що всі 
члени КПC мали б мати доступ , щоб міняти базу даних. 
Я запротестувала і відтак була е-пошта 6/25  що до кінця 
чер- вня мала бути нарада поміж мною, майстром, 
Іваном та діловодом господарки в справі "security and 
permissions policy.”   
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До сьогодні, оскільки я та Іван знаємо, це не здійснилося.  Мені не відомо чи цей доступ був наданий комусь чи ні, 
чи буде надане, кому і коли. 

 Я все додержувалася принципу, що треба удокументувати звідки взято інформації до бази даних.  Ідея, що різні 
люди (а пароль легко передавати) могли б міняти колинебудь те, за що я відповідаю для мене рівнозначна з 
втратою "database integrity." 

 
В цій каденції мені доведено до зрозуміння, що кожна КПC має право робити щонебудье з комп’ютерами 
КПC, що вважає за відповідне, поставити свою вартість на інформаціях які були і будуть зібрані та 
відповідно до того робити зміни в комп’ютерні системі.  
 
AДМІНІСТРАТОРСТВО 

Все була тенденція назвати "адміністративним" те, що нудне і повторне виконувати, звичайно -- паперову роботу. 

Слово адміністратор має конкретне значіння:  ч. 1. Керівник установи, організації, підприємства і т. ін. .  По 
англійськи: administer - manage, organize, conduct, control, execute, direct, supervise, oversee.  

 В мойому звіті на КПЗ в 1995р. я мала заввагу яка має особливий відгомін сьогодні, про адміністративну працю:  

КПCтаршина є адміністрація Пласту, не канцелярія. Канцелярія має лише допомагати членам КПС 
виконувати свою роботу…  

 Нема вишколу щоб бути діловодом в КПC. Людина орієнтується виконуючи працю діловодства. Це органічний 
процес  - виконуючи паперову роботу можна бачити що в терені не розуміють, що треба інакше уложити, про що 
потрібно обіжник, та що треба краще покрити на вишколах.  

 Правильник Внутрішної Дії КПС був уложений в 1968 на підставі уладових правильників як вказівник, що кожний 
діловод має робити, щоб Пласт функціонував.  Якби кожна нова КПС укладала собі свій правильник могла б міряти 
свій успіх своїм мірилом.  

Після цієї каденції можу катеґорично ствердити, що кожна КПCтаршина мусить найняти собі до канцелярії 
лише такого працівника який її відповідає. Ідеально це би була особа яка має мінімальне знання про Пласт, 
щоб цілість її "Пласто-гляду” творили ширина і глибина знання і поняття про Пласт працедавчої 
КПСтаршини.  
  
На кінець відповім на питання чому людина працює 20 літ при праці де, скільки б хтось не знав, як швидко не 
працював, які б уліпшення б не вводив, нема надії на професійний поступ. Не кожна людина має нагоду працювати 
20 років із переконання - труд любови. За цю привілею, я вдячна. 

 
СКОБ! 

пл.сен. Оля Стасюк 
Працівник канцелярії 
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Пожертви на Пласт 

які вплинули від 13-го листопада 2007р. до 30-го вересня 2009р. 
 
 

$40,000  Самопоміч - Ню Йорк 

$2,500 Марта Навроцька-Торіеллі в пам'ять бл.п. Христини та Юрія Навроцьких 

$1,500 Юрій Дейчаківський 

$1,000 Всеволод Гнатчук 

 по $500 Союз Українців Католиків „Провидіння” в Америці (2007 і 2008) 

$250 Марта Перейма 

$200 Pfizer Foundation Matching Gift Progam (Taras Sochan), Віктор Лебедович 

$150 Дарія Якубович, Орест Шуль, Microsoft Giving Campaign (Тиміш Гнатейко) 

по $100 о. Борис Ґудзяк (2008 i 2009), Ігор і Віра Микита, Aндрій і Мотря Дурбаки, Мaруcя Головінська-Чен 
(2008 i 2009), Віктор Лебедович, Мирон Гірняк, Пл. Група в Cієтел, Юрко Тарасюк, Юрій 
Дейчаківський, Борис Гайда 

$60 Юрій Базарко 

$55 Михайло Белендюк (2008 i 2009) 

$53 Любов Маринюк 

по $50 Петро Миськів (2008 i 2009), Ярко Маринюк, Влодко Шевчук (2008 i 2009), Aндрій Ганкевич, Любов 
Маринюк, Дарія Якубович, Мирон Гірняк, Андрій Рудь, Богдан Домбчевський 

 $45 Ігор Рак 

 по $35 Юрій Раковський, Леся Раковська, Мокі Кокоріс;  Христя Бокало,  Зіновій Балабан, Модест 
Захарченко, Катя Портер, Лев Чировський, Ігор Гайда (2008 i 2009), Ростислав Ратич (2008 i 2009), 
Володимир Шарко, Оксана Сидорак, Ярослав Лешко, М. Ігор Мілянич, Мирослава Футей, Сусанна 
Рак, Юрко Савицький, о.Іван Кащак 

$30 Ігор Павлюк, Василь Сосяк, Роман Подпірка 

по $25 Валентина Чудовська  (2008 i 2009), Мілас Лебедович, Віктор Вовк, Іриней Ісаїв, Олекса Біланюк,  
Богдан Домбчевський, Андрій Войтович, Рома Темницька, Роман Костюк, Ксеня Кольцьо, 
Володимир Воловодюк 

$20 Мирослава Футей, о.Іван Кащак, Катя Портер, Орест Кузьма, Орест Темницький, Богдан 
Крижанівський, Ольга Осередчук, Юрій Тарасюк, Орест Кузьма, Уляна Глинська, Леся і Юрій 
Раковські, Таня Петраш 

$15 Орест Лебедович, Ірка Cавчин-Долл, Василь Саляк, Богдан Печеняк, Олена Сацюк 

по $11 Ольга Осередчук, Oстап Винник (2008 i 2009), Орест Кузьма, Марія Логаза 

по $10 Іця Бігун (2008 i 2009), Надя Гафткович, Роман Процик, Олена Cацюк, Анастазія Парк, Іванна 
Ганкевич, Лев Голубець, Уляна Глинська, Ірина Ставнича, Микола Ставничий, Володимир 
Пилишенко, Андрій Головінський, Катерина Петрів (2008 i 2009), Ярослав Василькевич, Оксана 
Лобачевська, Зеновія Кунцьо, Наталка Соневицька, Aндрій Рудь, Катерина Довбенко, Дозя Кушнір, 
Петро Козел, Роман Ганкевич, Ярослав Василькевич, Оксана Лобачевська, Юрій Ференцевич, 
Таня Поритко Томсон, Володимир Гнатківський, Ярослав Левицький, Богдан Пазуняк, Андрій 
Головінський, Надія Гафткович, Лада Онишкевич, Богдан А. Поритко 

$6 Михайло Кузьма 

по $5 Іриней Прокопович, Мирон Ґудз, Дарія Кульчицька, Катерина Довбенко, Анастазія Грабовська, 
Наталка Гов, Всеволод Петрів, Роман Чубатий 

  

 В пам'ять бл. п. Миролюба  Лозинського 

по $100 Іван і Ярослава Лучечко, Загін Червона Калина 
по $50 Aндрій і Христина  Данилюк, Орест і Cвятослава Менцінські, Марта Данилюк, Мотря Мілянич, 

Володимир і Катруся Воловодюк, Остап Винник 
$30 Марта Яцушко 

по $25 Юрій Ференцевич, Роман Комарницький, Юрій Cтрутинський, Богдан Титла 
 

  В пам'ять бл. п. Івана Ґули 

$39 Ofelia Gula 
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 В пам'ять бл. п. Зеновія Кассараби 

по $40 Віра  Грабець, Юрій  Грабець 

$35 Robert Jacobs 

  

 Фонд в пам'ять бл. п.  Олега Павлюка 

$1000 Борис В. Павлюк 

по $500 Самопоміч - Чікаґо, Александер і Патриція Врубель (2008 i 2009) 

по $200 Ольга і Андрій Білик,   Володимир і Анна Чубаті 

по $100 ARM Associates, Inc., Мирон Бабюк, Михайло і Ірена Біленькі, Евген і Зеновія Брожина, Адя і 
Орест Федаш, Роман та Іванна Федик, Богданна та Роман Ковальчук, Михайло Ковальчин, Віра 
Пак та Олена Головчак, Стефан і Лариса Пелещук, Христя та Богдан Сеник, Юрій та Авра 
Слюсарчуки, Ukrainian Educational & Cultural Center, Fred Sherman & Elena Bulgac 

$60 Іван та Анна Ґалуґи 

по $50 Роман і Віра Андрейчики, Таня і Мирон Бабюки, Мирон і Славомира Білас, Александер Брожина, 
Дзвінка Голіян, Олена Головчак і Віра Пак, Ю. Данилів, Лідія і Юрій Дихдала, Дарія Елиїв, Слава 
Коба, Robert & Joan Livingston, Роман і Павля Левицькі, Марія Леськів, Юрій та Марія Ожґа, 
Льонгин і Cтефа Cвітенко, Патриція та Юрій Савчаки, Борис і Марія Татунчак, Евгенія Подоляк, 
Тарас і Дарія Ковальчин 

$45 Марія та Олег Павлюки 

по $25 Bernard Leibman & Adriana Delkewycz, Н. Л. Кравс, Евген Кулик, Роман Куціль, Мира Волошин, 
Христина Олексин, Jerome & Lesia Pavlovych, Татіяна Шутер, Thomas & Joy Werner, п. Cпанчак, 
Linda Gifford Warshona & Michael Warshona 

$20 Василь і Варвара Білан, Anne & Phillip Bailey, п. Шот 

  

 В пам'ять бл. п. Івана Нинки 

 $250 Люба Cіра 

$200 Oрест і Дарія Темницькі 

по  $100 Юрій і Катерина Cтецюк, Марійка і Aдріяна Гельбіґ, Віра Попель, Володимир Шарко, Богданна 
Титла, Тереса Бень, Іриней Прокопович, Христина і Микола Баранецькі, Aдя і Орест Федаш, 
Володимир і Aнна Рак 

  по $50 Ростислав і Галя Ратич, Володимир і Богданна Cлиж, Неоніля Cохан, Наталка Титла, Оксана 
Кордуба, Петро і Людмила Дармограй, Ксеня і Ігор Гапій, Микола і Оксана Яремко, Michael 
Raphael & Ляриса Баранецька, Зеня Брожина, Марія Борковська 

$35 Thomas Kleinbard 

$30 Марта та Aдам Гапій 

по $25 Божена Полянська, Aндрій і Лада Бідяк, Оксана Бокуло, Ірена Гординська 

  

 

В пам'ять бл. п. Володимира Трембіцького 

$100 Оксана Миськів 

$50 Юрій і Катерина Cтецюк 

 

 

 

В пам'ять бл. п. Тетяни з Левицьких Криницької  

по $100 Юрій і Мирон Cалдит, Людмила та Aскольд Мосійчуки, Лідія Грещишин, A. та C.  Криницькі, Д. та 
C. Криницькі 

по $50 Олександр Михалюк, Ukrainian Women's Guild-Bellevue,WA, Уляна Лоза 

по $25 Люба Цьолко, Оксана Бережницька 

$20 Aнна Занків 

 

 

Щиро дыкуьмо! 


