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Ті, що з волі Всевишнього відійшли на Вічну Ватру 
Від 2-го жовтня 2009 року до 19-го жовтня 2011 року 

 
 пл.сен.кер. Іванна Горчинська, ЛМ Чікаґо 

пл.сен.пра. Зенон Балабан, ЛЧ Гартфорд 

пл.сен.пра. Любомир Курилко, Бурл Нюарк 

пл.сен.пра. Марта Качмарська, Гр. Вашінґтон 

пл.сен.дов. Петро Наконечний, ОХ Пассейк 

пл.сен.дов. Ольга Козак, Гр. Вашінґтон 

пл.сен.дов. Роман Максимович, ЛЧ Філядельфія 

пл.сен.дов. Малина Дзюба, Гр. Боффало 

пл.сен.кер.Оксана Бережницька, Бурх Боффало 

пл.сен.дов. Ярослав Кривий, ЧМ Детройт 

пл.сен.дов. Богдан Чайковський, ЧМ Пассейк 

пл.сен.кер. Тетяна Паш, Орл Кергонксон 

пл.сен.пра. Марта Кушнір, Гр. Бостон 

пл.сен.дов. Cтефанія Кочій, Гр. Чікаґо 

пл.сен.пра. Ірина Ставнича, Гр Вашінґтон 

пл.сен.дов. Іванна "Нуся" Городиська, Гр Чікаґо 

пл.сен.дов. Богдан Одежинський, ЛЧ Філядельфія 

пл.сен.кер. Микола Василик, ЧоК Кергонксон 

пл.сен.дов. Роман Пиндус, ЧК Нюарк 

пл.сен.пра. Андрій Пришляк, ХМ Гартфорд 

пл.сен.кер. Іван Гафткович, ЧМ Без Станиці 

ст.пл. Адріян Скальчук Детройт 

пл.сен.кер. Юрій Ференцевич, ВБ Ню-Йорк 

пл. сен. дов. Іванна Луцишин, КН Філядельфія 

пл. сен. дов. Анна Клос, КН Філядельфія 

пл.сен.кер.Стефанія Квасовська, Войн. Пассейк 

пл. сен. дов. Петро Наконечний, ОХ Пассейк 

пл. сен. дов. Іванка Городиська, Гр Без Станиці 

пл.сен.кер. Наталка Макаревич, Гр Ню-Йорк 

пл.сен.кер. Ігор Король, ВБ Детройт 

пл.сен.пра. Таїса Турянська, ПС Нюарк 

пл.сен.кер. Євстахія Гойдиш, Гр Ню-Йорк 

пл.сен.пра. Микола Коропецький, ОХ Балтімор 
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Програма ХХХ Крайового Пластового З’їзду 
який відбудеться 22-23 жовтня 2011р. на Союзівці 

 
П’ятниця, 21 жовтня 2011р. 
 7:00 – 9:00    Приїзд, Реєстрація 
8:00 – 10:00 Перша сесія Малих Рад Орлиного і Скобиного Кругів 
 
Субота, 22 жовтня 2011р. 
8:00 – 10:00 Реєстрація Учасників З’їзду 
10:00 – 12:00  1. Відкриття ХХХ Крайового Пластового З’їзду (Почесна президія, Молитва,  

Пластовий гімн) 
2. Вибір Президії З’їзду 
3. Слово Голови КПСтаршини 
4. Схвалення порядку нарад, правильників з’їзду і комісій 
5. Прийняття протоколу ХХХ Крайового Пластового З’їзду 
6. Звіт Голови КПРади 
7. Запит і дискусія над діяльністю КПР 
8. Усні доповнення до звітів КПС 
9. Запит і дискусія над діяльністю КПС 
10. Уділення aбсолюторії уступаючій КПС і уступаючим членам КПРади 

12:00 – 12:30 Обідня перерва (Обід буде на залі) 
12:30 – 6:30   

11. Представлення і пояснення проектів змін до статуту. Запити і дискусія.  
НЕ БУДЕ ГОЛОСУВАННЯ!!! 
12. Представлення нового сайту Пласту. 
13. ЮМПЗ 
14. 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. 

15. Звіт Верифікаційно-Мандатної Комісії 
16. Наради Комісій: Таборової, Резолюційної, Господарської, Номінаційної та продовження 
нарад інших комісій; Заключні сесії Малих Рад Орлиного й Скобиного Кругів. 

7:00 – 12:00 Спільна Святочна Вечеря  
 
Неділя, 23 жовтня 2011р. 
 7:00 – 8:15 Сніданок 
 8:30 – 9:30 Служба Божа в намірені Пласту (збірка в одностроях в церкві 8:25) 
10:00 – 12:00  17. Звіти комісій 

a. Таборової 
б. Малої Ради Орлиного Круга 
в. Малої Ради Скобиного Круга 
г. Господарської 
ґ. Резолюційної 
д. Статутової 

18. Звіт Номінаційної Комісії 
19. Вибір КПСтаршини і КПРади – заприсяження КПС і КПР 
20. Внески, запити та різне 
21. Закриття ХХХ Крайового Пластового З’їзду 
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ЗВІТ ГОЛОВИ КРАЙОВОЇ ПЛАСТОВОЇ СТАРШИНИ 

22.10.2009 ДО 19.10.2011 
 
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 Вотерс ПС 
Діловод фінансів і господарки пл. сен. Зоріяна Ставнича Гр. до 11.10.2010 

пл. сен. Петро Ставничий ЛЧ (во) від 
12.10.2010 до 19.5.2011 
ст. пл. Ярослав Матушевський ЛЧ від 19.5.2011  
по закінченні терміну каденції 

ККЮ ст. пл. Адріан Подпірка ЛЧ 
КК Н пл. сен. Надія Заперник ШОК 
Голова КТК пл. сен. Олесь Лабунька ОХ 
Діловод ВЮВ ст. пл. Марта Мудра ШОК 
Діловод ВНВ пл. сен. Мирон Дитюк ХМ 
Діловод тіло виховання ст. пл. Таня Кузьмович ЛМ 
Кореспонденційний секретар ст. пл. Богдан Печеняк, ЛЧ 
Діловод преси пл. сен. Андрея Жаровська ЧП до 1.3.2011  
Протокольний секретар ст. пл. Павло Яремович ЧМ 
Референт УСП ст. пл. Стефко Ставничий ЛЧ 
Референт УПС пл. сен. Ростислав Слабіцький ЧМ  
 
Стан Членства  
 
УПН 
УПЮ 
УСП 
УПС 
РАЗОМ 

448 
494 
492 
1130 
2561 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Сходини/Зустрічі 
Протягом звітного періоду, КПС-на відбула 14 пленарних сходин.  Всі зустрічі проходили в режимі телеконференції.  
Протягом звітного періоду члени президії КПС відбули одні телеконференції сходини.  
 
Спосіб комунікації 
Основні методи комунікації між членами КПС були по електронній пошті і по телефону а з  членами Пласту в краю 
по електронній пошті і на Пластові мережі. 
 
Відвідування пластових станиць/ґруп 
Протягом звітного періоду члени КПС відвідали такі станиці: 

Детройт Філадельфія Пасейк Нюарк 
Вашінґтон Ню Йорк   
Діяльність Голови КПС. 

Жовтень 2009 

  Запланував ХХІХ КПЗізд 
 28-го - пленарні сходини КПС 
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Листопад 2009 

  4-го до 8-го - Співорганізатор і делегат на зборах КУПО котре відбулося у Торонто Канада.  Інші 
делегати з США; пл. сен. Марта Келегер, пл. сен. Мотря Вотерс, пл. сен. Зоряна Ставнича, пл. сен. Надя 
Заперник, пл. сен. Ростик Слабіцький, ст. пл. Стефко Ставничий, ст. пл. Адріан Подпірка, ст. пл. Богдан 
Печеняк.  

  14-го - Орликіяда на оселі Союзівка - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта Келегер, пл. сен. Мотря 
Вотерс, ст. пл. Марта Мудра, ст. пл. Стефко Ставничий, ст. пл. Павло Яримович  

  21-го - Брав участь у святкування 60 ліття станиці Філадельфії де привітав пластунів і гостей від іменні 
КПС. Також присутні; пл. сен. Мотря Вотерс, пл. сен. Олесь Лабунька, ст. пл. Стефко Ставничий, ст. пл. 
Богдан Печеняк. 

 Почалися дискусії про різні можливості для проведення МПЗ 2011  
 (ПРОТЯГОМ ЦІЄЇ КАДЕНЦІЇ КПС, ПЛАНУВАННЯ МПЗ АКТИВІЗУВАЛОСЯ, АЖ ДО ТОГО, ЩО ПРОТЯГОМ 3-ОХ 

МІСЯЦІВ ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ПОЧАТКУ, ЯКІЙСЬ АСПЕКТ ПОВ’ЯЗАНИЙ З ПЛАНУВАННЯМ ВІДБУВАВСЯ ЩО ДЕННО. 
ТАКИМ ЧИНОМ, ТІЛЬКИ ОСНОВНІ МОМЕНТИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ЦЬОГО ЗВІТУ). 

Грудень 2009 

  5-го - Сходини ГПБ – пл. сен. Петро Ставничий 

  5-го – привітав пластунів з нагоди презентації Вифлеємського Вогню у Whippany NJ.  Інші представники 
КПС були ст. пл. Стефко Ставничий, ст. пл. Павло Яремович і пл. сен. Зоряна Ставнича.  

  6-го – машиною доставив полум’я до станиць у Сиракузи й Рочестер 
  17-го - Пленарні сходини КПС 
  27-го – відвідав лещетарський табір у Glen Falls NY, також присутні були  пл. сен. Олесь Лабунька і ст. 

пл. Стефко Ставничий, де відбули Службу Божу разом з табором а потім вручили куреневі Грамоту 
Заслуги 

 28-го – відвідав ЗМТ у Bethlehem NH, також присутній  був ст. пл. Стефко Ставничий. 
 Підготовив та поширив, святочні привітання з нагоди Різдва Хрестового від імені КПС США в українських 

газетах в США 

Січень 2010 

  9-го – Свічечка при станиці Філадельфія 
 10-го – присутній на святкування Ялинку при станиці Пасейк, разом з ст. пл. Стефком Ставничим 

  11-го – відвідав канцелярію у Ню Йорку 
 18-го – відвідав канцелярію у Ню Йорку 
 21-го - прийняв у канцелярії КПС (Ню Йорк) пожертвуваного високою якістю і високою швидкістю 

мережевий принтер, факс, копір і сканер який був подарований по старанню пл. сен. Петра Ставничого 
  28-го – відвідав разом з пл. сен. Зоряною Ставничою, декілька будівель в районі Jenkintown PA як 

можливі сайти для переселення канцелярії КПС. 

Лютий 2010 

  3-го - пленарні сходини КПС 
 8-го - відвідав канцелярію у Ню Йорку 
 Разом з пл. сен. Зоряною Ставничою, почали переговори з представниками культурного центру про 

умови договору оренди 

Березень 2010 
 

 5-го до 7-го - КПЗ’їзд Канада – брав участь в нарадах з питань МПЗ і виступив з доповіддю на з’їзді про 
планування програми МПЗ 

 Разом з пл. сен. Зоряною Ставничою, продовжував переговори з представниками культурного центру 
про умови договору оренди 

 Перевірив з юридичної точки запропонований договір про оренду нового приміщення  канцелярії КПС 
  30-го - Пленарні сходини КПС 
  дав інтерв’ю кореспонденту газети Міст про Пласт в США, появилася одно сторінкова стаття 

опубліковано в газеті Міст 
  Підготовив та поширив святочні привітання від імені КПС США з нагоди Великодня в українських газетах 
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в США 

Квітень 2010 

  завершив переговори з приводу умов, оренди нового приміщення канцелярії КПС і підписав договір в 
імені Пласт  

 8-го до 12-го – Представник Пласт США у церемонії складання присяги начального пластуна у Львові і в 
відзначенню першої Пластової Присяги. Відбув панахиду при Личаківському Кладовищі; зустрівся з 
представниками Пласту в Україні, взяв участь у засіданні старшого пластуньства і сенсорів про 100-
річний ювілей і план Пласту в Сполучених Штатах, провести одно тижневий джамборі в серпні 2011 
року. 

 11-го – сходини ГПБ у Львові 
 Разом з пл. сен. Зоряною Ставничою вибрали меблі до нової канцелярії КПС  

Травень 2010 
 

 4-го - пленарні сходини КПС 
  22-го – виступив з основною доповіддю на конвенції Народного Союзу на Союзівці. 
  28-го до 31-го - Крайове Свято Весни на оселі Писаний Камін – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта 

Келегер, пл. сен Надія Заперник, ст. пл. Стефко Ставничий, ст. пл. Павло Яремович – підчас Свята Весни 
відправили панахиду у пам'ять 50-тої річниці трагічної події де шести молодих пластунів згинули на 
Пластовому таборі 

Червень 2010 
 

 Сходини КТК/ОТК про вирішення певних питань пов’язані з літними таборами 
  3-го – написав і вислав привіт від імені КПС з нагоди 60-ліття заснування Пластової Оселі Новий Сокіл 

 3-го – написав і вислав привіт від імені КПС учасникам чергового з’їзду УСП. 
  22-го - пленарні сходини КПС 

Липень 2010 

  1-го - співавтор листа з пл. сен. Олесем Лабунькою у справі літних таборів (подібний лист висилалося що 
літа) 

 Написав пропонований текст про 50-тої річниці трагічної події де шести молодих пластунів згинули на 
Пластовому таборі, для ужитку проводам Пластових осель підчас таборів. 

  3-го привітав батьків таборовиків, і подякував їм за довір’я Пластові, доказом тим що вони залишають 
своїх дітей у нашій опіці, подякував членам ОТК за їхню підготовку оселі, і подякував виховникам за їхню 
відданість пластові ідеї, і за їхній труд і посвяту, підчас відкриття таборів на оселі Вовчі Тропі,. 

  5-го – телеконференція організаторів МПЗ разом з представниками КПС Канада. 
  9-го - Перевірка таборів на оселі Писаний Камінь – пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта Келегер 
  10-го - Перевірка таборів на оселі Вовча Тропа – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Олесь Лабунька і пл. 

сен. Мотря Вотерс.  Перейшов оселю щоби виробити план на місця під таборів під час МПЗ 
  16-го і 17-го - День Пластуна (Вовча Тропа) – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Вотерс, пл. сен. 

Мирон Дитюк, пл. сен. Олесь Лабунька 
  17-го - Закриття Табору Старшого Юнацтва – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Олесь Лабунька 
  23-го - Закриття Таборів (Вовча Тропа) – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Вотерс, ст. пл. 

Стефко Ставничий, ст. пл. Павло Яремович.  Зустріч з представниками ОТК щодо приготовлення 
кошторису на потрібний капітальний ремонт до підготовки місць таборуванню під час МПЗ. 

Серпень 2010 

  7-го – взяв на прокат вантажну машину, і з допомогою ст. пл. Матія і Андрія Лабуньки з друзями (в Ню 
Йорку) завантажили машину. Потім разом з пл. сен. Олесем Лабунькою перевіз весь вантаж до нового 
приміщення канцелярії у Jenkintown, а там з допомогою пл. сен. Романа Процика і ст. пл. Данила 
Бойцуна, розвантажили весь склад.  

 12-го – відвідав канцелярію 
  Домовився з станичним Ню Йорку щоби поділитися витратами видалення залишених офісних меблів (з 

канцелярії КПС і з домівки) 
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  14-го – Відвідав морський табір на день закриття у Масачусетц.  Також присутнім був  ст. пл. Стефко 
Ставничий,  

  15-го – Відвідав відкриття кінного табору у Margaret Norie State Park, Harriman NY.  Також присутнім був  
ст. пл. Стефко Ставничий 

  Підготовлено та поширено Привіт з КПС США на честь Дня незалежності України, в п’ятьох Українських 
газетах опублікований в США 

Вересень 2010 

  1-го - пленарні сходини КПС 
  5-го - Всеамериканський Маніфестаційний Здвиг СУМ Ellenville, NY – пл. сен. Петро Ставничий як у 

попередніх двох роках, привітав від імені Пласту присутніх членів СУМ і шановних гостей, присутні також 
були пл. сен. Марта Келегер, пл. сен. Олесь Лабунька і пл. сен. Надія Заперник. 

  9-го - сходини президії КПС - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта Келегер і пл. сен. Мотря Вотерс 
  23-го - відвідав канцелярію 

Жовтень 2010 

  12-го - відвідав канцелярію 
 12-го – почав виконувати обов’язки діловода фінансів і господарки 

  15-го до 17-го – з’їзд станичних Клівеленд, присутні з КПС були; пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. 
Марта Келегер, пл. сен. Мотря Вотерс, пл. сен. Надія Заперник, пл. сен. Олесь Лабунька, ст. пл. Стефко 
Ставничий, ст. пл. Павло Яремович.  Також були присутні, голова КПРади з України пл. сен. Ігор Фіґлюс і 
головний комендант МПЗ пл. сен. Андрій Дурбак. 

  21-го - пленарні сходини КПС 
  25-го - відвідав канцелярію 

Листопад 2010 

  8-го – зустрівся з проводом ОТК Вовча Тропа по питанню МПЗ 
  13-го - Орликіяда на Союзівці - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Вотерс, ст. пл. Стефан 

Ставничий, ст. пл. Павло Яремович, ст. пл. Адріан Подпірка, пл. сен. Надія Заперник 

Грудень 2010 

  2-го - пленарні сходини КПС 
  Сходини ГПБ - пл. сен. Петро Ставничий 
  Привітання Вефлеємського Вогню в Whippany NJ – ст. пл. Павло Яремович 
  16-го – зустріч разом з пл. сен. Мартою Келегер з керівними представниками “Української Самопоміч 

Кредитової Спілки”, про можливість одержань фінансову підтримку для Пласту 
  16-го - відвідали канцелярію; пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта Келегер 
  17-го - Пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта Келегер прийняли участь у зустрічі в Ню Йорку з 

радою директорів Самопомочі Ню Йорк Федеральної Кредитової Спілки з нагоди прес конференції, де 
голова дирекції пан. Любомир Зєлик і головний виконавчий директор пан. Богдан Курчак представили 
даток Пластові у сумі $100,000.00.  Після презентації відповідали на питання представників чотирьох 
Українських газет.  

  17-го - Пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта Келегер відвідали СУMA Йонкерс Федеральну 
Кредитову Спілку де вони зустрілися з паном Володимиром Кузицьким, почесним головою дирекції 
Кредитової Спілки де вони переговорили фінансові потреби Пласту і можливість фінансової допомоги.,  

  19-го - пл. сен. Петро Ставничий  взяв участь в церемонії представлення Вифлеємського Вогню в 
парафіях Манвіль і Ню Брансвік. 

 Підготовлено та поширено святочні привітання з нагоди Різдва Хрестового від імені КПС США в 
українських газетах в США 

Січень 2011 

  14-го – зустріч з ОТК і Комітет Оселі Писаний Камінь, у Парма Огайо, разом з пл. сен. Мартою Келегер 
про відношення провідництва оселі до проводу Пласту, і динаміка правильника ОТК до правильника КТК. 

  14-го – неформальні сходини з пл. сен. Мартою Келегер про реєстраційні питання МПЗ і з пл. Надію 
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Заперник по питанню новацької програми підчас МПЗ. 
  16-го - присутній на святкування Ялинку при станиці Пасейк 
  21-го - відвідав канцелярію 

Лютий 2011 

  4-го – зустріч з станичною старшиною Нюарку про справи МПЗ і можливі зміни до статуту 
  5-го – відвідав ВЮВ у Ню Йорку 

 Виготовив і відправив поштою всі форми заробітної оплати прибуткового податку щодо літних таборових 
оплат.  При тому справив не правильно подані податкові номери.  

  Підготовив і подав щорічну корпоративну реєстрацію Пласту в Нью-Джерзі 
 25-го – попращав пл. сен. Юрка Ференсевича на вічну ватру і склав співчуття родині покійного від імені 

пластової родини 

Березень 2011 

  1-го - пленарні сходини КПС 

  4-го - попращав пл. сен. Євстахію Гойдиш на вічну ватру і склав співчуття родині покійної від імені 
пластової родини 

  5-го до 6-го – на запрошення КПС Канада, брав участь у річних  нарадах в Торонто, разом з ст. пл. 
Стефком Ставничим, де спільно представили програму МПЗ і відповіли на питання, і подальше ст. пл. 
Стефко Ставничий продовжував спільні наради з ст. пластунами і пластунками, а пл. сен. Петро 
Ставничий зустрівся з пл. сен. Таную Джулинською і пл. сен. Ганною Шептур по справах ГПР і 
статутової комісії КУПО. 

 12-го – відвідав раду куреня Хмельниченки котра відбулася на Союзівці.  Привітав членів куреня від 
імені КПС і подякував їм за їхню віддану працю на користь Пласту.  Також представив програму МПЗ і 
можливі зміни до Пластового Статуту. 

  19-го – відвідав канцелярію 
 20-го – брав участь у загальних зборах Самопоміч (Ню Йорк) Федеральна Кредитова Спілка, де 

прилюдно від імені пласту склав щиру подяку членам дирекції за їх щедрий даток, і вручив їм Грамоту 
Подяки. 

  22-го до 24-го – разом з ст. пл. Стефком Ставничим і ст. пл. Павлом Яремовичем, відбули зустрічей в 
Вермонті з представниками US Forrest Service і Green Mountain Club, щоби познайомити їх з 
запланованою програмою прогульок МПЗ і порадитися з ними щодо можливих перешкод у 
запланованих трасах.  На другий день відбули зустрічі у Saranac Lake, NY з районними керуючими 
провідниками Adirondack State Park, з такою самою метою. 

  26-го – брав участь у святкування 60 ліття станиці Нюарк, де привітав пластунів і гостей від імені КПС і 
підкреслив значення пластової родини.  Також присутній був пл. сен. Олесь Лабунька.  

Квітень 2011  

  2-го – відвідав станицю Ню Йорк, де була зустріч з станичною старшиною, батьками, з пластовою 
молоддю, і з членами старшого пластуньства і сеніорами.  Присутні були також, ст. пл. Павло 
Яремович, ст. пл. Стефко Ставничий, пл. сен. Олесь Лабунька  

  12-го – відвідав канцелярію 
  19-го – написав і вислав привіт учасникам Світового Конгресу Спілки Української Молоді. 
  Підготовив та поширив святочні привітання від імені КПС США з нагоди Великодня в українських 

газетах в США 

Травень 2011  

  16-го – мав не формальну зустріч з пл. сен. Богданом Савицьким про можливість відновити пластову 
станицю у Трентон 

  19-го – пленарні сходини КПС 
  27-го і 28-го – Свято Весни на оселі Вовча Тропа, привітав учасників.  Також присутні були пл. сен. 

Олесь Лабунька, ст. пл. Стефко Ставничий, ст. пл. Павло Яремович і пл. сен. Ростик Слабітцький.  
Відбув сходини з представниками ОТК щодо стану підготовки оселі і кухні на МПЗ. 
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Червень 2011 

  9-го – похорон пл. сен. Миколи Коропецького – Балтімор 
  10-го до 12-го – спільно провадив сходини разом з пл. сен. Мотрю Вотерс на Вовчі Тропі, організаторів, 

членів ОТК, комендантів, бунчужних, представників куренів, провідників прогульок, спів помічників з 
Канади, про деталі у перепровадження МПЗ 

  23-го - пленарні сходини КПС 

Липень 2011 
  9-го і 10-го Відкриття таборів (Вовча Тропа).  Привітав батьків і таборовиків, склав подяку батькам за 

їх довір’я до пласту у тому що готові залишити своїх дітей під нашою опікую протягом трьох тижнів, 
членам ОТК за підготовку оселі, і командам і булавам таборів за їхню відданість і прихильність пластові 
і готовність пожертвувати своїм часом і важкої роботи, щоб забезпечити успішну табори.  Також 
присутні були пл. сен. Мотря Вотерс, пл. сен. Олесь Лабунька, пл. сен. Мирон Дитюк, ст. пл. Стефко 
Ставничий, ст. пл. Павло Яремович – зустріч з представниками ОТК щодо підготовки оселі і програми 
харчування до МПЗ 

  16-го Перевірка таборів на оселі Вовча Тропа – пл. сен. Петро Ставничий  пл. сен. Мотря Вотерс і ст. 
пл. Адріян Подпірка 

 17-го Перевірка таборів на оселі Новий Сокіл – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Марта Келегер, пл. 
сен Олеся Лабунька і пл. сен. Надя Заперник 

 18-го Перевірка таборів на оселі Писаний Камінь – пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен Марта Келегер і 
пл. сен. Олесь Лабунька. 

 ПІД ЧАС КОЖНОГО ВІДВІДАННЯ ЧЛЕНИ КПС ЗУСТРІЛИСЯ З ПРОВОДОМ КОЖНОГО ТАБОРУ ТА ОБГОВОРИЛИ 
РІЗНІ ПИТАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ; ТАБОРОВУ ПРОГРАМУ, РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
УЧАСНИКАМИ І ЧЛЕНАМИ БУЛАВИ ТАБОРУ, ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВОНИ МОГЛИ Б ВІДЧУВАТИ, ПРОГУЛЬКИ, ЯКІ ВОНИ 
ПЛАНУВАЛИ І ПРО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ТЕМУ ЩО ЧЛЕНИ ПРОВОДУ ХОТІЛИ ЗВЕРНУТИСЯ І ОБГОВОРИТИ. 

  23-го і 24-го День Пластуна (Вовча Тропа) - пл. сен. Петро Ставничий, пл. сен. Мотря Вотерс, , пл. сен. 
Мирон Дитюк, пл. сен. Олесь Лабунька, ст. пл. Стефко Ставничий, ст. пл. Павло Яремович – привітав 
в/ш пана Володимира Кузуцького котрий представив даток СУМА Федеральної Кредитової Спілки, у 
сумі $20,000.00.  Зустріч з деканом УКУ пл. сен. Отцем Борисом Ґудзяком.  Подальші зустрічі з 
проводом ОТК про підготовчий стан оселі на МПЗ.  Під час святкувань у неділю, на подання ОТК і КТК 
було вручене перше ст. пластунське відзначення Стефкові Ставничому, також відбулося іменування пл. 
вірлиці (перепровадила пл. сен. Мотря Вотерс) і гет. вірлиці начальним пластуном (котре було 
організоване зусиллям пл. сен. Петром Ставничим). 

 24-го Закриття табору старшого юнацтва.  Подякував проводі табору за їхній труд у плануванню і 
переведення таборової програми і також таборовикам за їхню готовість і бажання брати участь у 
пластових таборах.  Також присутнім був пл. сен. Олесь Лабунька. 

  30-го Закриття таборів на Вовчі Тропі.  Присутній на закриттю кожного таборі.  Також присутні були 
пл. сен. Олесь Лабунька, ст. пл. Стефко Ставничий і ст. пл. Павло Яремович. 

 31-го перебрав таборовий виряд учасників та булави ВНВ вантажною машиною, з одного місця оселі 
(сонячної поляни) до табору новаків.  Поміг винести з лісу  щогли по 40+ стіп і перевезти вантажною 
машиною на головну площу. 

Серпень 2011  

  МПЗ (4 до 14-го) 
  20-го - Закриття Морського Табору Масачусетц- пл. сен. Петро Ставничий, і ст. пл. Стефко Ставничий 

де вручив грамоту заслуги куреневі Чорноморці  
  Підготовлено та поширено Привіт з КПС США на честь Дня Незалежності України, в п’ятьох Українських 

газетах опублікований в США 

Вересень 2011 
  4-го - Всеамериканський Маніфестаційний Здвиг СУМ Ellenville, NY де привітав членів СУМ і шановних 

гостей від імені Пластової родини і подякував за теплий прийом і гостинність в продовж минулих 
чотирьох літ.  Також присутнім був пл. сен. Олесь Лабунька 

  17-го - Зустрівся з под. і другом Джулинськими у Торонто по справах ГПР, і ЮМПЗ 
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  20-го - Пленарні сходини КПС 
  Планував та організував XXX КПЗ 

Жовтень 2011 
  1-го до 2-го - Допоміг у плануванню та проведенням, разом з ст. пл. Стефком Ставничим третього з 

черги Вмілість Вікенд. 
 8-го - Сходини ГПБ 
 15-го – Присутній на святі хрещення Курінного Прапору Спартанок на Союзівці. Привітав членів куреня 

з нагоди Хрещення і подякував їм з їхню довголітню працю при Пласті.  
 19-го - пленарні сходини КПС 

  Планував та організував XXX КПЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗБІР ДАТКІВ 
У листопаді 2010 р. КПС постановила розпочати інтенсивну кампанію щодо збирання датків від 

установ.  Кампанію провадили пл. сен. Петро Ставничий і пл. сен. Марта Келегер.   Кампанія по збору датків 
була дуже успішною завершена головно через професійних відносин розроблених з основними донорами 
протягом останніх двох каденцій КПС.   
Датки від установ: 
 

Самопоміч Ню Йорк $100,000.00 
СУМА Йонкерс  $20,000.00 
Фундація Самопоміч 
Українсько-Американська 
Кредитова Спілка 

 
 
$10,000.00 

Українська Самопоміч $3,500.00 
Фундація Побратим $1,000.00 
Хмельнеченки $600.00 
Українська Народна $500.00 

 
Пл. сен. Олесь Лабунька зайнявся окремою успішною кампанію щодо зібрання датків для виняткового 

використання для покриття витрат, пов’язаних з МПЗ. Наступні поданні пожертви були отримані в результаті 
його зусиль. 
 

Карло Подпірка $1,500.00 
Ms. Iya Labunka and Mr. Wes Craven $1,000.00 
Роман Процик $750.00 
Хрестоносці $250.00 

 
СИСТЕМА ПЛАТНІ 

 
В грудні 2010 року КПС погодилася, щоб найняти послугу фірми котра спеціалізується у нарахування 

окладів.  Причини цього рішення були (1) забезпечити дотримання до різних податкових вимог відрахувань із 
заробітної плати, головно при зміні діловода фінансів при КПС, (2) перекласти ризик здійснення помилки в 
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податкових розрахунках і платежів на зовнішню фірму, (3) централізувати літні таборові оплати і 
запевнитися, що Пласт дотримується  усіх податкових вимог, федеральних і у штатах де Пласт виплачує 
заробітну плату, і (4) облегшити приготовлення квартальні та річні податкові декларації та річної звітності 
податку, які є відправлені поштою усім котрі одержують платню від Пласту.  Фірма Paychecks була обрана для 
надання цих послуг.  Ця фірма забезпечує розрахунок заробітної плати адміністратора канцелярії і також 
приготовила всі платні таборовим впорядникам і працівникам.  Рекомендуємо наступні КПС продовжувати 
використовувати ці послугу, але також розглянути питання про внесення деяких процедурних змін, на основі 
цього річного досвіду. 
 

ТАБОРОВА БЕЗПЕКА І ПОРАДА 
 

Підчас цієї каденції КПС, продовжувалось практику звертатися до організаторів Пластових таборів з 
проханням щоби вони підготовили план готовності до надзвичайних ситуацій.  Ми подавали контактні номери 
пл. сен. Петра Ставничого і пл. сен. Олеся Лабуньки на якій моглося дзвонити у любий час 24 годин на день.  
Голова КТК також заохочував проводи осель звертатися або до пл. сен. Петра Ставничого або до пл. сен. 
Олеся Лабуньки з будь яким питанням, щоби порадитися у випадках де питання котре вони були покликані 
вирішити, могло мати юридичні або організаційні наслідки. 
 

МПЗ 
 

В протягом цілої каденції, члени КПС займалися підготовкою МПЗ.  Праця почалася при початку 
каденції і активізувала до самого завершення у серпні 2011 року.  Це зусилля було на додаток до виконання 
звичайних обов’язків.  Пропонуємо наступному проводу про фінансувати сходини в протягом вихідних, 
головних організаторів, представників ОТК Вовча Тропа, і комендантів під таборів, головних організаторів 
прогульок і організаторів курінних дій щоби приготовили остаточний звіт МПЗ разом з підсумками. 
 

ПРЕСА І МАКЕТУВАННЯ 
 

За минулі два роки, КПС, вдалося успішно виробити робочі стосунки з українською діаспорною 
пресою.  Це було зроблено декількома способами, у тому числі, розміщення реклами в привітанні (Різдво, 
Великдень і день незалежності України) перше у двох а тоді по часі у чотирьох діаспорних газетах, через 
зустрічі, і повідомляючи про пластові поді.  Ми відчували, що важливо, щоб газети поміщували статі 
приготовленні їхніми силами, бо тоді стаття є професійно написана і кожна стаття є унікальною.  В додатку 
до привітань появилися статті про даток від Самопомочі, інтерв’ю пл. сен. Петра Ставничого (газета Міст) 
інтерв’ю пл. сен. Петра Ставничого і пл. сен. Андрія Дурбака по Українському радіо в Чикаго, статі про МПЗ у 
Свободі і Ukrainian Weekly, відео приготовлено редактором газети “Закордонна” і поміщена на AmerykaTV.  
Радимо новому проводу подальше тримати корисні стосунки з пресою. 
Також радимо новому проводі завершити проект видання відео котрий має бути зужитий на макетування.  
Пл. сен. Петро Ставничий обговорив цей проект з паном Влодком Артемишином, котрий знімав відео і знімки 
підчас МПЗ.  У нього знаходяться інші відео кліпс з пластових занять.  Він погодився зайнятися цим проектом 
по тому як він закінчить проект приготовлення відео про МПЗ.   Фонди на цей проект були зібрані у 
попередні каденції КПС, по стараннях пл. сен. Петра Ставничого і пл. сен. Зоряни Ставничою. 
 

ПЕРЕРОБЛЕНИЙ ВЕБ-САЙТ 
 

На прохання КПС, ст. пл. Матій Лабунька зайнявся проектом перероблення пластового веб-сайту.  
Матій вклав велике зусилля і провів багато годин, працюючи над цим проектом.  Проект вже по більшості 
завершений і “новий” веб-сайт буде введені в найближчих кілька днях.  Перероблення також включило 
встановлення нове програмне забезпечення електронної пошти.  Програма котрою ми раніше 
використовували, застаріла, і її було дуже важко підтримувати, до такої міри що був період часу що система 
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не функціонувала і ми стратили цей дуже важливий спосіб комунікації.  Матій погодився стати наш веб-
мастер з технічної сторони а ст. пл. Богдан Печеняк згодився нести відповідальність за зміст веб-сайту. 
 

СТАРШЕ ПЛАСТУНЬСТВО 
 

Одно з найбільших досягнень КПС було активізації та розширення можливостей між старшими 
пластунками і пластунами.  Це був наслідок нашого ставлення до них.  Ми зробили свідоме зусилля цінувати 
їхні думки, зусилля та ідеї. Це була політика щоби бути доступним і заохочувати їх прийняття більше 
відповідальності, не боячись постійного негативного не повноваження.  Один з кращих прикладів успіху 
такого підходу було цього річна МПЗ. На зустрічі всі юнацькі під-табори були під проводом старого 
пластуньства, прогульки були повністю заплановані і проваджені членами старшого пластуньства, заняття 
для юнацтва на оселі запланували і перевели старшо-пластунські курені.  Але не можна сказати що не було 
підтримки на всі ці заняття від членів сеньйорату.  Певно що була, але співпраця відбувалася на 
професійному рівні і в дусі рівності.  Ми складаємо найщирішу подяку усім котрі витратили і посвятили свій 
час і зусилля у організації, плануванні і здійснення МПЗ, але зокрема ми хочемо особливо подякувати усім 
старшим пластунам і пластункам котрі добровільно жертвували своїм часом і зусиллями запевнити дуже 
успішну МПЗ. Заохочуємо наступну КПС продовжувати такий підхід котрий буде довгі літа служити на користь 
Пластові. 
 

ПОДЯКА 
 

Складаю щиру подяку членам КПС за їхню співпрацю, зусилля і вирозуміння.  Особливо дякую под. 
Марті, Мотрі і др. Олесеві за їхню допомогу, урівноважений підхід до справ і товариської співпраці.  Зокрема, 
хочу найщирішу подяку скласти усім тим пластунам, з котрими ми мали нагоду зустрітися і співпрацювати 
підчас нашої каденції, котрі не втомлено і віддано працюють на добро Пласту, з переконеням в Пластові ідеї, 
«велике краще завтра народу і людства». 
 
 
 
 
 
 
 

СКОБ! 
 
 
 

 
Пл. сен. Петро Ставничий ЛЧ 

Голова КПС 
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Статті про Пласт і привіти від Пласту,  
які вийшли в діаспорних газетах Америки за звітовий час 
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ЗВІТ КОРЕСПОНДЕНЦІЙНОГО СЕКРЕТАРЯ 

за час від жовтня 2009 року до жовтня 2011 року 

 

За підзвітний час, кореспонденційний писар висилав святкові привітання з нагоди Великодня та Різдва 
усім станицям в Краю. Окрім цього, було вислано подяки за датки, які надійшли протягом останніх двох років.  

СКОБ! 

ст. пл. Богдан Печеняк, ЛЧ 
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Звіт Першого Заступника  

Голови сектора організації і зв'язків 
За час 10.18.2009 до 10.22.2011. 

 
 

В додатку до традиційних адміністративних завдань Першого Заступника/Голови сектора організації і 
зв'язків вказаних статутом, тобто тримати зв’язки зі станицями та групами в краю, вітання з оказії Загальних 
Зборів, затвердження ново-обраних проводів і.т.д., Головний акцент був положенний на реєстраційні справи МПЗ, 
Зїзд Станичних та управління Пласту. 

 
В основному діяльність включала слідуюче: 
 

 6-го до 8-го листопада 2009 р. - делегат до 17-тих Зборів  КУПО, Торонто.   

 14-го листопада 2009 р.- була присутна на Орликіяді, де привітала юнацтво. Також відбула неформальну 
зустріч з присутними діловодами. 

 Листопад 2009 р.- почалися дискусії про різні можливості для проведення МПЗ 2011.  

 10 грудня 2009 р. – привітала американських скавтів з нагоди презентації Вифлеємського Вогню Миру у 
Клівленд, Огайо. Приготовила програму в Катедрі Св. Иосафата передачі вогню. 

 10-го січня 2010 р. – присутна на святкування Свічечки при станиці Клівленд. 

 20-го лютого 2010 р. - Доповідь (виклад) на вишколі Юнацьких Виховників, Клівленд, Огайо. 

 Травень 2010 р. - Вітала учасників на Святочній Ватрі з нагоди 60-ліття Пласту в Клівленді.  

 29-го до 31-го травня 2010 р. - Крайове Свято Весни на оселі Писаний Камінь – пл. сен. Петро Ставничий, пл. 
сен. Марта Келегер, пл. сен Надія Заперник, ст. пл. Стефко Ставничий, ст. пл. Павло Яремович – підчас Свята 
Весни відправили панахиду у пам'ять 50-тої річниці трагічної події де шесть молодих пластунів загинули на 
Пластовому таборі. 

 5-го липня 2010 р. – телеконференція організаторів МПЗ разом з представниками КПС Канада. 

 9-го липня 2010 р. - відвідали разом з пл. сен. 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. 

 16-го і 17-го липня 2010 р. - День Пластуна на оселі Писаний Камінь разом з пл. сен. Надію Заперник. 
Привітала учасників, родичів та гостей. Згадала 50-ту річницю трагічної події де шесть молодих пластунів 
заинули на Пластовому таборі. 

 5-го вересня 2010 р. – брала участь у Всеамериканському Маніфестаційному Здвизі СУМ в Ellenville, NY. 

 9-го  вересня 2010 р. - сходини президії КПС  

 15-го до 17-го жовтня 2010р.  – з’їзд станичних в Клівленді, присутні з КПС були; пл. сен. Петро Ставничий, пл. 
сен. Мотря Ватерс, пл. сен. Надія Заперник, пл. сен. Олесь Лабунька, ст. пл. Стефко Ставничий, ст. пл. Павло 
Яремович.  Також були присутні, голова КПРади з України пл. сен. Ігор Фіґлюс і головний комендант МПЗ пл. 
сен. Андрій Дурбак. 

 7-го грудня 2010 р. – передача Вифлеємського Вогню Миру у Клівленді, Огайо. 

 16-го грудня 2010 р. – зустріч з керівними представниками Української Кредитової Спілки “Самопоміч” в 
Філядельфії про можливість одержаня датку для пласту, разом з пл. сен. Петро Ставничим. 

 16-го грудня 2010 р. - відвідала канцелярію з пл. сен. Петром Ставничим. 

 17-го грудня 2010 р. – пл. сен. Петро Ставничий  і я відвідали бюро “Самопомочі”, Ню Йорк та прийняли участь 
у зустрічі в Ню Йорку з радою директорів “Самопомочі” в справі $100,000-ої пожертви призначеної на 
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святкування 100-ліття Пласту. Презентацію виконали президент Богдан Курчак, фінансовий директор  Богдан 
Савицький, предсідник дирекції Любомир Зєлик та член дирекції Стефан Качарай. Після презентації відповідали 
на питання представників чотирьох Українських газет. 

 17-го грудня 2010 р. – відвідала разом з пл. сен. Петром Ставничим Федеральну Кредитову Спілку СУMA 
Йонкерс, де зустрілися з паном Володимиром Кузуцьким, почесним головою дирекції Кредитової Спілки в 
справі фінансової допомоги. 

 ПОЧИНАЮЧИ З НОВИМ РОКОМ ВСІ ЗУСИЛЛЯ були СПРЯМОВАНІ на ОРГАНІЗАЦІЄЮ МПЗ. 

 14-го  січня 2011 р. – зустріч з ОТК і Комітетом Оселі Писаний Камінь у Пармі Огайо, разом з пл. сен. Петром 
Ставничим. 

 12-го червня 2011р.-  Сходини Проводів МПЗ на оселі Вовча Тропа. 

 18-го липня 2011 р. - перевірка таборів на оселі Писаний Камінь – пл. сен. Петро Ставничий, і пл. сен. Олесь 
Лабунька. Перевірили табори на оселі «Писаний Камінь», де мали нагоду зустрітися з командами і булавами 
поодиноких таборів і переговорити стан таборування, а також продискутували ширші питання про можливі 
зміни до таборової програми у майбутньому. Підчас цих відвідин зустрілися з керуючим  адміністратором на 
оселі. 

 4-го до 13-го серпня 2011 р. – МПЗ  

 

 16-го жовтня 2010 р. відбувся з’їзд станичних, членів ОТК, зв’язкових, гніздових та курінних старших 
пластунських куренів в Embassy Suites, Cleveland, Ohio. На тому ж з’їзді дискутувалися слідуючі теми: управління 
Пласту, пластові табори та справи ОТК, МПЗ 2011 та ЮМПЗ 2012. Вітали Голову ГПБ  пл. сен. Володимира Базарка, 
Голову Пласту в Україні пл.сен. Ігора Фіґлюса та представників КПС-у Канди пл.сен. Ганю Шиптур та пл.сен. 
Христю Колос.  
Понад 40 учасників приїхали із 10 станиць.  Тут хочу висловити щиру подяку всім учасникам за активну участь та 
співпрацю у вирішенні наших пластових завдань. 
 

Починаючи з січня 2011 року, багато часу було присвячено для знайдення допоміжних осіб для  створення 
та управління веб-сайту МПЗ, в тому числі і його мистецького змісту  та і графіки. Реєстраційні форми були 
створені для всіх уладів, під-таборів, виховників та гостей. Координувала та держала постійний контакт з 
адміністраторами оселі “Вовча Тропа” щодо числа учасників, розкладу програм та харчування. Відсвяткували 100-
ліття Пласту з понад 700 учасників. 

 
В залученні подаю список проводів затверджених між 10.18.09 до 10.22.11. 

 
 
 
 

СКОБ! 

Марта Ліщинецька-Келегер 
пл. сен. Марта Ліщинецька-Келегер, ШОК 

Голова сектора організації і зв'язків 
 
 



ПЛАСТОВИЙ ЛИСТОК                                                               ч.219  
 

23 
 

Список проводів затверджених між 10.18.09 та 10.22.11 
 
3-го лютого 2010 р. -Затвердження станичної  старшини і ради - Станиця Нюарк 2009-2010 
 
Станична – пл.сен.Христина Кохан 
Заступник Станичної – пл. сен. Леся Лебедь 
(референт виховної дії) 
Гніздова – пл. сен. Христя Гладка 
Гніздовий – пл. сен. Христя і пл. сен. Адріян Ґавдяк 
Зв’язкова – ст. пл. Оленка Борковська 
Зв’язковий – ст. пл. Ярема Белей 
Протоколярний писар – пл. сен. Рома Шипайло 
Кореспонденційний писар – пл. сен. Оленка Юрчук 
Скарбник УСП і УПЮ – пл. сен. Маруся Колодій 

Осередкова УПС – пл. сен. Роксоляна Мисило 
Осередковий УСП – ст. пл. Ярема Белей 
Референт Третої Проби – пл. сен. Рома Гадзевич 
Голова Ланки Батьків – пані Христя Демидович 
 
Голова Станичної  Ради – пл. сен. Леся Баранецька 
Член Станичної Ради – пл. сен. Нестор Максимович 
Член Станичної Ради – пл. сен. Юрко Шипайло 

 

 
3-го лютого 2010 р. -Затвердження станичної  старшини - Станиця  Ню Йорк  2009-2010 
 
Станичний – пл. сен. Марко Турчан 
1-ий Заступник Станичного – пл. сен. Таля Даниш 
2-ий Заступник Станичного – пл. сен. Адам Гапій 
Референт Виховної Дії – ст. пл. Павло Мулик 
Гніздова – ст. пл. Діянна Шмериковська 
Гніздовий – пл. сен. Роман Юзенів 
Зв’язкова – ст. пл. Адя Ганкевич 
Зв’язковий – ст. пл. Іван Кіналь 
Протоколярний писар – пл. сен. Люба Лабунька  
Кореспонденційний писар – ст. пл. Адя Кузишин 
Скарбник – пл. сен. Ірка Кобзяр і пл. сен. Рома Пилип  
Референт членських внесків УСП і УПС – пл. сен. Анна Ортинська 
Референт членських внесків УПН і УПЮ – пані Ліда Нолан 
Референт Коляди – пл. сен. Мира Ганкевич 
Хронікар – ст. пл. Ліда Мулик 
 
30-го березня 2010 р. -Затвердження станичної  ради - Станиця  Ню Йорк 2009-2010 
 
Голова Станичної  Ради – пл. сен. Володимир Корнага 
Член Станичної Ради – пл. сен. Адя Федаш 
Член Станичної Ради – пл. сен. Сяня Андерсон 
Член Станичної Ради – пл. сен. Оля Стасюк 
Член Станичної Ради – пані Емілія Літепло 
 
30-го березня 2010 р. - Затвердження станичної  старшини і ради - Станиця Чікаґо 2009-2011 
Станичний – пл.сен.кер. Роман Завадович 
Гол. Сектора зв’язку і організації – пл.сен.дов. Ігор 
Гриневич 
Голова сектора виховання та вишколу – пл.сен. дов. 
Андрій Коломиєць 
Голова сектора господарки і фінансів – пл.сен. дов. 
Арета Куріца 
Кошова новацтва – пл.сен.праці Тетяна Ястрембська 
Кошова юнацтва – пл.сен.дов. Катруся Долішна 
Протоколярний писар – пл.сен. праці Христина Петриків 
Кореспонденційний писар – пл.сен.дов. Адріяна Декайло 

Голова ОП УСП – ст.пл. Аня Мізяк 
Голова ОП УПС – пл.сен.дов. Андрій Бровар 
Голова пластсприяту/ланки батьків – пл.сен.праці – 
Галя Попович 
 
Голова Станичної  Ради – пл.сен.кер. Ореста Фединяк 
Член Станичної Ради – пл.сен.дов. Рутя Галібей 
Член Станичної Ради – пл.сен.дов. Олег Саєвич 
Член Станичної Ради – пл.сен. праці Богдан Плешкевич 
Член Станичної Ради – пл.сен.праці Богдан Харкевич 
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21-го жовтня 2010 р. -Затвердження станичної  старшини і ради - Станиця Бостон 2010-2011 
 
Станична – пл.сен. Оленка Сайкевич 
Писар – пл.сен. Христя Козак, СП 
Скарбник – пл.сен. Зенко Цибрівський 
Голова ОП УСП – ст.пл. Адьо Подпірка, ЛЧ 
Голова ОП УПС – Василь Матвейчук, ХМ 

 
Голова Станичної  Ради – пл.сен. Ігор Микита, ЛЧ 
Член Станичної Ради – пл.сен. Данило Лісовський, 
ЧМ  
Член Станичної Ради – пл.сен. Андрій Козак, ЧМ 

 
21-го жовтня 2010 р. -Затвердження станичної  старшини і ради – Станиця Вашінґтон 2010-2011 
 
Станичний – пл.сен. Андрій Дмитріюк 
Писар – пл.сен. Лада Оришкевич, ПС 
Скарбник – пл.сен Таня Хархаліс 
Кошовий Новацтва – пл.сен. Роман Траска 
Кошовий Юнацтва – пл.сен Юрій Ґавдяк, СМ 
Референт Коляди – пл.сен. Яромир Оришкевич, ЧМ. 
Голова ОП УПС – пл.сен. Христина Вовк, Гр. 

Голова пластсприяту/ланки батьків – пл.сен. Ліда 
Шевчик, СП 
 
Голова Станичної  Ради – пл.сен. Степан Шишка, ОХ  
Член Станичної Ради – пл.сен. Боян Онишкевич, ОХ  
Член Станичної Ради – пл.сен. Іван Біланюк, ОХ  

 
1-го березня 2011 р. - Затвердження станичної  старшини і ради – Станиця Дітройт  2010 - 2011 
Сходини станиці відбулися 24-го квітня 2010 Звіт отриманий 21-го лютого 2011 р.  
 
Станичний – пл.сен. Богдан Кордуба  
1-ий Заступник Станичного і Референт Виховної Дії – 
пл. сен. Ксеня Козак 
Писар – пл. сен. Всеволод Гнатчук 
Скарбник – пл. сен. Андрій Захар 
Референт Вишколу – пл. сен. Роман Гриців 
Референт Архіву і Хроніки – пл. сен. Ігор Кополь 
Референт Бібліотеки – пл. сен. Стефа Король 
Референт Оселі Зелений Яр – пл. сен. Реня Куцар 
Референт Вісті із Станиці – пл. сен.Христина Кордуба 
Захар 

Референт Коляди – пл. сен. Марта Прийма Дчекс 
Зв’язкова – пл. сен. Ірина Стадник 
Зв’язковий – ст. пл. Андрій Лаврин 
Осередковий УПС -  пл. сен. Михась Лавицький 
Осередковий УСП – ст. пл. Іван Фединський 
Гніздовий/Гніздова – ст. пл. Вітя Крайнц 
 
Член Станичної Ради – пл. сен. Любомир Гевко 
Член Станичної Ради – пл. сен. Левко Мурський 
Член Станичної Ради – пл. сен. Рома Ґудзяк

 
1-го березня 2011 р. -Затвердження станичної  старшини і ради – Станиця Нюарк 2010 – 2011.  
Сходини станиці відбулися 22го жовтня  2010. Звіт отриманий 10-го лютого 2011 р.  
 
Станичний – пл.сен. Олег Голинський 
Заступник Станичної – пл. сен. Опест Пенцак 
Протоколярний писар – пл. сен. Ната Біланич 
Кореспонденційний писар – пл. сен. Оленка Юрчук 
Скарбник – пл. сен. Іван Лещук 
Референт Вкладок – пл. сен. Маруся Колодій 
Гніздова – пл. сен. Христя Гладка 
Гніздовий – пл. сен. Няня Лев 

Зв’язкова – ст. пл. Оленка Борковська 
Зв’язковий – ст. пл. Ярема Белей  
Осередкова УПС – пл. сен. Роксоляна Мисило 
Референт Третої Проби – пл. сен. Рома Гадзевич 
 
Голова Станичної  Ради – пл. сен. Христя Кохан 
Член Станичної Ради – пл. сен. Леся Лебедь 
Член Станичної Ради – пл. сен. Нестор Максимович 

 
1-го березня 2011 р. - Затвердження станичної  старшини і ради – Станиця Ню Йорк 2010 - 2011 
Сходини станиці відбулися 21го листопада  2010 
 
Станичний – пл. сен. Таля Даниш 
1-ий Заступник Станичного – ст. пл. Юра Пилип 
2-ий Заступник Станичного – пл. сен. Адам Гапій 
Кореспонденційний писар – ст. пл. Лілія Артимишин 
Протоколяпрний писар – пл. сен. Люба Лабунька 

Скарбник – пані Ліда Нолан 
Попередний скарбник – пл. сен. Ірка Кобзяр 
Референт членських внесків УСП і УПС – пл. сен. 
Анна Ортинська 
Референт членських внесків УПН і УПЮ – пл. сен. 
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Рома Пилип 
Референт Коляди – пл. сен. Роман Подпірка 
Господар – пл. сен. Марко Турчан 
 
Голова Станичної  Ради – пл. сен. Володимир Корнага 

Член Станичної Ради – пл. сен. Адя Федаш 
Член Станичної Ради – пл. сен. Сяня Андерсон 
Член Станичної Ради – пл. сен. Оля Стасюк 
Член Станичної Ради – пані Емілія Літепло 

 
1-го березня 2011 р. - Затвердження станичної  старшини і ради – Станиця Рочестер 2011 - 2012 
Сходини станиці відбулися 22-го січня  2011 
 
Станичний – пл.сен. Роман Ковальчук 
І-ий Заступник Станичної – пл. сен. Дануся Ковальчук 
Скарбник – пл. сен. Марко Міллер і Трасі Ґрін Міллер 
Референт Виховної Дії – ст. пл. Катя Коваль Калета 
Референт Пташат – ст. пл. Таня Кость Фарміґа 
Референт Коляди – пл. роз. Роман Олесь Ковальчук 

Референт Таборів – пл. сен. Роман Левицький 
Осередкова УПС – пл. сен. Таня Баб’юк 
 
Член Станичної Ради – пл. сен. Таня Баб’юк 
Член Станичної Ради – пл. сен. Мирон Баб’юк 
Член Станичної Ради – пл. сен. Роман Левицький 

 
 
23-го червня 2011 р. - Затвердження станичної  старшини і ради – Кергонксон 2011 - 2012  
 
Станичний – пл. сен. Роман Граб 
Заступник Станичного – пл. сен. Марта Цюванник 
Писар – пл.сен. Марта Цюванник  
Скарбник – пл. сен. Рома Василик 

 
 

CПРAВИ УCП 
Від листопада 2009 по жовтень 2011 року 

 
Прийнято до УСП 

Баранецький Андрій Нюарк 6/23/2011 
Белькірус Йосиф Чікаґо 6/22/2010 
Бойко Аніса Філядельфія 6/22/2010 
Бойко Ляриса Філядельфія 6/23/2011 
Буняк Василь Сиракюз           4/19/2011 
Буняк Захар Сиракюз 4/19/2011 
Буняк Микола Сиракюз 4/19/2011 
Вейлейн Данило Вашінґтон 4/19/2011 
Воллен Данило Вашінґтон 6/23/2011 
Волощук Кіра Філядельфія 6/22/2010 
Гамуляк Таїса Нюарк 6/22/2010 
Гевка Марія Вашінґтон 4/19/2011 
Гладун Остап Ню-йорк 3/1/2011 
Глущак Назар Чікаґо 6/22/2010 
Головатий Денис Клівленд 9/1/2010 
Гошовська Катя Ню Йорк 5/5/2010 
Ґудзяк Катерина Дітройт 8/2/2011 
Доміно Богдан Чікаґо 6/22/2010 
Залуцька Христина Філядельфія 6/23/2011 
Заперник Таїса Клівленд 8/2/2011 
Захарчук Софія Філядельфія 6/23/2011 
Зварич Вікторія Нюарк 5/5/2010 
Зоя Ріпецька  Чікаґо 4/19/2011 
Іваник Катя Чікаґо 5/5/2010 
Іваськів Адріян Нюарк 6/23/2011 
Ільницький Роман Бостон 10/21/2010 

Канарський Стефко Албані 8/2/2011 
Карті Ліда Бостон 6/22/2010 
Квіт Александра Клівленд 8/2/2011 
Келлегер Шеймас Клівленд 6/23/2011 
Кендал Святослав Ню Йорк 10/21/2010 
Клек Олесь Клівленд 3/30/2010 
Кнігницька Емілія Філядельфія 6/22/2010 
Колодій Стефан Нюарк 6/22/2010 
Кострик  Максим  Клівленд 4/19/2011 
Кострик Максим Клівленд 6/23/2011 
Кохан Марко Нюарк 3/30/2010 
Кріслата Вікторія Клівленд 9/1/2010 
Крочак Християн Філядельфія 6/22/2010 
Кушнір Оля Нюарк 3/1/2011 
Лазірко Андрій Нюарк 9/1/2010 
Левко Марта Пассейк 6/23/2011 
Лесюк Стефан  Філядельфія 6/22/2010 
Луків Черник Богдана Нюарк 5/5/2010 
Лупань Ніна Бостон 4/19/2011 
Лупань Ніна Бостон 8/2/2011 
Макінтаєр Еван Нюарк 6/23/2011 
Мандич Тома Нюарк 10/19/2011 
Матвійчук Вячеслав Без станиці 5/5/2010 
Микел Орест Нюарк 6/22/2010 
Миронович Андрій Клівленд 9/1/2010 
Миронович Лев Клівленд 9/1/2010 
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Місіло Іванка Нюарк 8/2/2011 
Міщук Олена Філядельфія 6/23/2011 
Мочула Данило  Нюарк 6/23/2011 
Мулик Катя Нюарк 6/23/2011 
Небелюк Назар Ню-Йорк 3/1/2011 
О’Конел Маркіян Ню Йорк 10/21/2010 
Ольшанський Майк Чікаґо 8/2/2011 
Паті Алекса Нюарк 6/22/2010 
Пилипишин Наталя Гартфорд        10/19/2011 
Пілецький Денис Чікаґо 6/22/2010 
Піхурко Андрій Дітройт 9/1/2010 
Світлана Грабовська  Ню Йорк 4/19/2011 
Сейлик Микола Нюарк 6/22/2010 
Семеген Лариса Нюарк 6/22/2010 
СеменюкБрикс Милана Чікаґо 6/22/2010 

Ставнича Мая Нюарк 6/22/2010 
Стасула Олена Чікаґо 9/1/2010 
Сьокало Микола Філядельфія 6/23/2011 
Темницька Христя Пассейк 6/23/2011 
Темницький Марко Сиракюз 6/23/2011 
Терашковець Павло Філядельфія 6/22/2010 
Торієллі Денис Нюарк 5/5/2010 
Фат Христина Філядельфія 6/22/2010 
Филипович Александра Філядельфія 6/22/2010 
Хабурський Данило Філядельфія 6/23/2011 
Хархаліс Олесь Балтімор 8/2/2011 
Черник Юліан  Без станиці      3/1/2011 
Черник Юліян Без станиці  6/22/2010 
Чопівська-Бенсон Ліда Вашінґтон 3/1/2011 
Шишка Ляриса Вашінґтон 6/22/2010 

 
Відзначення «Святий Юрій в бронзі» 

Ставничий Стефан Без станиці 8/2/2011 
 

Викреслено з УСП за несплату членських внесків (3/1/2011) 
Возний Нестор Чікаґо 
Матійцьо Ніна Ню-Йорк 
Нагнибіда Іван Нюарк 
Налисник Марта Бостон 
Педерсен Юліанна Ню-Йорк 

Рудакевич Леся Філядельфія 
Салабай Христина Ню-Йорк 
Семанишин Христина Філядельфія 
Сідельник Катерина Чікаґо 
Федун Аця Без станиці 

 
CПРAВИ УПС 

Від листопада 2009 по жовтень 2011 року 
 

Прийняття до УПС зі ступенем сеньйора прихильника  
 

Дармохвал Микола Нюарк 3/1/2011 
Олесницька Аня Л.-Анджелес 6/23/2011 

Олесницька Зеня Нюарк 4/19/2011 
Олесницький Любко Нюарк 4/19/2011 

 
Прийняття до УПС зі ступенем сеньйора праці  

 
Балабан Ляриса Нюарк 6/23/2011 
Біланюк Стефан Ню-Йорк 6/23/2011 
Брожина Александр Філядельфія 6/23/2011 
Була Александра Чікаґо 6/23/2011 
Бутенко Данило Чікаґо 9/1/2010 
Гаєцька Іванка Чікаґо 9/1/2010 
Ганкевич Дарія Чікаґо 9/1/2010 
Ганкевич Тамара Чікаґо 3/1/2011 
Гельбіґ Адріяна Нюарк 9/1/2010 
Глинська-Колцьо Оксана Вашінґтон 6/23/2011 
Голіян Катруся Чікаґо 9/1/2010 
Горбачевський Олекса Без станиці 9/1/2010 
Горчаківська Ксеня Вашінґтон 6/23/2011 
Грабець Ляриса Бостон 9/1/2010 
Данилів-Кобзяр Надя Філядельфія 9/1/2010 
Домашевська Тетяна Чікаґо 9/1/2010 
Єляшевська Ліліанна Чікаґо 6/23/2011 
Заяць Адріян Йонкерс 9/1/2010 
Заяць Рената Йонкерс 6/23/2011 
Когут Таня Філядельфія 9/1/2010 
Конрад Рената Сіятел 6/23/2011 

Кость-Фарміга Таня Рочестер 9/1/2010 
Кузьмич Юрій Вашінґтон 6/23/2011 
Лісовський Тарас Дітройт 9/1/2010 
Літепло Андрій Ню-Йорк 9/1/2010 
Марків Христина Філядельфія 6/23/2011 
Маррісі Адріяна Чікаґо 9/1/2010 
Матла Марко Л.-Анджелес 6/23/2011 
Матла-Беннер Лариса Л.-Анджелес 6/23/2011 
Мулик Оксана Нюарк 9/1/2010 
Негребецький Юрій Вашінгтон 9/1/2010 
Ничка Рената Без станиці 6/23/2011 
Павлюк Олена Філядельфія 6/23/2011 
Пиріг Ліліанна Чікаґо 6/23/2011 
Платош Марко Без станиці 9/1/2010 
Плешкевич Алекс Боффало 6/23/2011 
Плешкевич Олесь Боффало 9/1/2010 
Погорило Анна Без станиці 9/1/2010 
Полянська Лариса Клівленд 6/23/2011 
Процик Калина Ню-Йорк 6/23/2011 
Савицький Коля Нью-Йорк 9/1/2010 
Скубяк Таїса Гартфорд 9/1/2010 
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Смик Лада Чікаґо 9/1/2010 
Ткач Раїса Філядельфія 6/23/2011 
Турчан Марко Ню-Йорк 9/1/2010 
Федорів Андрій ФІлядельфія 6/23/2011 

Федорів Наталя Філядельфія 6/23/2011 
Ференцевич Тарас Ню-Йорк 9/1/2010 
Чорнодольська Тетяна Без станиці 6/23/2011 
Яцків-Брожина Христина Філядельфія 6/23/2011 

 
Підвищення на ступінь сеньйора праці  

 
Чума Міка Філядельфія 4/19/2011 Левицька Аня Філядельфія 4/19/2011 

 
Підвищення на ступінь сеньйора довір’я  

 
Баранецька Христя Нюарк 6/22/2010 
Когут Арета Чікаґо 5/5/2010 
Ожга Юрій Чікаґо 5/5/2010 
Попович Олена Чікаґо 5/5/2010 
Салдан Роман Чікаґо 5/5/2010 
Ставничиа Зоряна Нюарк 12/4/2010 
Стасула Ірена Чікаґо 5/5/2010 
Шипайло Рома Нюарк 6/22/2010 
Шипайло Юрко Нюарк 6/22/2010 

Юрчук Оленка Нюарк  6/22/2010 
Ястрембська Таня Чікаґо 5/5/2010 
Титла Богдана Пассейк 9/20/2011 
Кокоріс Мотря Без станиці 9/20/2011 
Онишкевич Лада Вашінґтон 9/20/2011 
Міллер Юрій Рочестер 9/20/2011 
Ощипко Марта Філядельфія 9/20/2011 
Шембель Віра Філядельфія 9/20/2011 
Рей Галя Філядельфія9/20/2011 

 
Відзначення «Святий Юрій в сріблі» 

 
Коломиєць Андрій Чікаґо 5/5/2010 
Сіра-Куріца Арета Чікаґо  5/5/2010 

Коломиєць Зірка Чікаґо 5/5/2010 

 
Підвищення на ступінь сеньйора праці  

 
Чума Міка Філядельфія 4/19/2011 Левицька Аня Філядельфія 4/19/2011 

 
Підвищення на ступінь сеньйора довір’я  

 
Баранецька Христя Нюарк 6/22/2010 
Когут Арета Чікаґо 5/5/2010 
Ожга Юрій Чікаґо 5/5/2010 
Попович Олена Чікаґо 5/5/2010 
Салдан Роман Чікаґо 5/5/2010 
Ставничиа Зоряна Нюарк 12/4/2010 
Стасула Ірена Чікаґо 5/5/2010 
Шипайло Рома Нюарк 6/22/2010 
Шипайло Юрко Нюарк 6/22/2010 

Юрчук Оленка Нюарк  6/22/2010 
Ястрембська Таня Чікаґо 5/5/2010 
Титла Богдана Пассейк 9/20/2011 
Кокоріс Мотря Без станиці 9/20/2011 
Онишкевич Лада Вашінґтон 9/20/2011 
Міллер Юрій Рочестер 9/20/2011 
Ощипко Марта Філядельфія 9/20/2011 
Шембель Віра Філядельфія 9/20/2011 
Рей Галя Філядельфія9/20/2011 

 
Відзначення «Святий Юрій в сріблі» 

 
Коломиєць Андрій Чікаґо 5/5/2010 
Сіра-Куріца Арета Чікаґо  5/5/2010 

Коломиєць Зірка Чікаґо 5/5/2010 

 
 

Тимчасово призупинено членство в УПС за несплату членських внесків (3/1/2011) 
 
Ґной Алекс Пассейк 
Камінська Віра Філядельфія 
Кекіш Богдан Ню-Йорк 
Коломаєць-Яневська Марта Без станиці 
Копистянський Богдан Гартфорд 
Краус Роман Рочестер 
Мізяк Галина Філядельфія 

Насціменто Ліда Ню-Йорк 
Платош Марко Без станиці 
Ракоча Христина Філядельфія 
Ратич Надія Без станиці 
Стецяк Орест Без станиці 
Цьолко Орест Боффало 
Ярошевич Мирон Чікаґо 
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ЗВІТ З ДІЯЛЬНОCТІ 
ГОЛОВИ CЕКТОРA ВИХОВAННЯ І ВИШКОЛІВ 
за час від жовтня 2009 р. до жовтня 2011 р. 

 
І.  Організація 
 Голова сектора: пл. сен. Мотря Бойко Вотерс, ПC 
 Крайовий Комендант УПЮ:  ст. пл. Aдріян Подпірка, ЛЧ 
 Крайова Комендантка УПН:  пл. сен. Надя Заперник, ШOК 
 Голова Крайової Таборової Комісії:  пл. сен. Олесь Лабунька, ОХ 
 Діловод Вишколу УПЮ:  ст. пл. Марта Мудра, ШOК 
 Діловод Вишколу УПН:  пл. сен. Мирон Дитюк, ХМ 
 Діловод Тіловиховання:  ст. пл. Татяна Кузьмович, ЛМ 
 
ІІ.   Перегляд Праці 

Новий склад Виховного Cектора мав перед собою великі завдання у своїх діловодствах. Cкоро 
познайомилися  з краєвим станом, обставинами і заувагами, і взялися до інтенсивної, наполегливої 
праці, сумлінно і совісно виконуючи свої обов’язки. Їхня праця описана у їхніх звітах.  Всі члени 
виховного сектора близько співпрацювали між собою. Нам було далі важним, щоб Виховний Cектор був 
доступним всім членам нашої організації, для корисної співпраці.   

Ми відбули 7 телеконференцій виключно Виховного Cектора, дуже багато  полагоджувалося 
при телефонічних нарадах і через е-пошту.  Всі справи були порушені за порядком на пленумах, їх було 
14.  Моїм завданням, як Голови Виховного Cектора, була координація праці, допомогти, переговорити, 
порозумітися, підтримати членів мого сектора, на спільну, корисну працю, згідно з правильниками, а 
там де треба було зробити виняток, добре перевірити всі справи того рішення.  Подаю тут свою 
особисту діяльність, як і свої завваження що до виховної праці в краю. 
 
 а.  Виховна Праця 

Вступаючи в сторічну річницю Пласту, ми зобов’язані застановитися над будучністю і творчістю 
Пласту. Кожний член Пластової Родини зобов’язаний прочитати Велику Гру, чи то перший раз, чи 
десятий. Пригадаймо.  Довгий час минув, сто літ політичних, економічних, культурних і моральних змін 
від засновання першого пластового гуртка.  Ці ж самі зміни впливали на виховання наших членів і на 
розвиток нашої організації, але  вони не змінили її основної ідеї, її засади.  Вони виразно описані в 
Життю в Пласті й у Великі Грі. Cтатут і правильники дають нам вказівки, за якими провадимо виховну 
працю. Пригадується Пластовій Родині про основну Пластову ідею, виховувати молодь за Пластовим 
Законом, передати їм те що потрібне до самовиховання, але при нинішніх світових умовах.  Часами 
здається, що відходимо від самої ідейні методики, і тому дуже важним, є собі пригадати. 

Виховна праця в станицях проводиться різно, залежно від того хто нею провадить.  Без сумніву, 
всі хочуть те саме.  Далі існують різні інтерпретації статуту і правильників. Хіба це колись зміниться?  
Читаймо статут, правильники. Життя в Пласті, Довідник, а найголовніше, Велику Гру. 

Пластовий Закон є критична частина нашого виховання.  Дисципліна і спосіб дотримання скарг 
є рівно ж важливими.   

Щира подяка і глибокий поклін кожному виховнику, старшому пластунові, сеньйорові, від того 
хто дає від себе найбільше часу до того що може віддати годину – це все важливе. 
 
 б. ККН 
 Це був надзвичайно тяжкий рік для новацького проводу з випуском нового  Новацького 
Правильника, нових проб, нової історичної гри.  Крайова Комендантка, сес. Надя і її булава вклали 
невтомлену працю, передаючи всю інформацію в край і у переведенню дошколів по станицях.  
 
 в. ККЮ 
 Aдріян переніс особисте гірке переживання, і не піддався.  Він є пластун солідного характеру, 
виконуючи кожне рішення дуже докладно. Окрім полагодження багатьох різних справ, Aдріян підніс 
програму самітників УПЮ.  
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 г.   Українська Мова  

Відома справа всім, знання і володіння української мови не є в надзвичайному доброму стані, 
хіба є в тому самому стані, як і два роки тому, як і десять років тому.  Про те саме говорилося від 
виховання першої ґенерації народженої в діяспорі.  Цей спад мови не можливо відвернути 
організаційно.  Ще раз підкреслюю що батьки є нашим найважливішим ресурсом щодо мови.  Якщо 
батьки не будуть дотримуватися україномовности, якщо вони не будуть вимагати того вдома, 
починаючи від себе і своїх дітей, аби який україномовний виховник не був, діти не будуть говорити 
українською мовою.  Чи ці діти зможуть бути україномовними виховниками колись?  Ні.  Якою мовою 
вони будуть провадити сходини? Такою, яку вони знають. Наші теперішні молоді виховники самі не є 
справжні україномовними, хоч є винятки.  Виховники мусять говорити укр. мовою, але це не дійсний 
образ.  Видно, що між нашими виховниками є відродження до певної міри щодо мови, вони дуже 
стараються і дбають.   

 В цій каденції, було розміщено більше виховних матеріялів на пластовій мережі для новацьких і 
юнацьких виховників.    
 Почнемо від себе, від наших дітей, поможім виховникам, апелюймо до батьків.  Мовного 
застрика нема – але не піддаємося! 
 
 ґ. Українська Школа 
 Звіт з попередньої каденції порушив це детально.  Не буду повторювати це що було подане.  
Думаю що це було вирішено так, що всі хто вписується в Пласт, до новацтва чи юнацтва, мають брати 
участь у Школі Українознавства, мінімально в якомусь навчанню українознавства. Кожна станиця 
перевіряє своїх членів.  
 Далі по станицях є різно.  Є одиниці котрі не ходять до Школи Українознавства, їх є мало.  Хто 
перевіряє, не знати, переважно ніхто.  Чому ті діти не ходять, також не знати.  Звіти не є правильно 
виповнені.  Хоч є дуже багато дискусій на ту тему, майже ніхто не хоче втручатися в цьому.  Ми є мала 
громада.   Ніхто собі не хоче робити ворогів – ми є волонтери, кому це треба? Так що це питання 
далі стоїть не вирішеним.  Думаю що ще нема згоди між самими членами, і тому це було, є і буде 
завжди до дискусії. Ще раз, мусимо мати ближчі зв’язки з батьками. 
 
 д.   Духовне Виховання 

Пластун присягає бути вірним Богові і Україні.  Це є важливою частиною виховання пластуна.  
Звертаймо увагу на це. 

 
 е   Табори 

Друг Олесь Лабунька дуже любить таборові справи і справи осель.  Його захоплення мені 
виявило одного з найкращих кадидатів , і полегшило мені працю.  

 Табори є надзвичайно важливими у пластовій виховні праці. Тут діти мають найкращу нагоду 
себе самовиховувати, себе показати особисто і в гурті, починаючи від наймолодших кроків.  Тут 
людина, молоденька чи старша, знаходить себе в  природі і себе виявляє в прктичному пластуванню, 
беручи все що вона навчилася  протягом станичного року.  Вона мусить думати. Тому  склад 
команд і булав є дуже важним.  Вони є ті котрі надають тон, підставові засоби котрими діти будуть себе 
 виявляти протягом трьох тижнів.  Тут команда/булава може мати надзвичайно великий 
позитивний вплив на новацтво і юнацтво, заохочуючи їх до Пласту.   Ми повинні гордитися нашими 
виховниками, котрі хочуть провадити таборами, це роблять тому що їх тягне, вони самі хочуть 
передати цей чар, запал другим.  Їм це важне.  Таборова оплата не оплачує за це що вони від себе 
дають.  Велика щира  подяка їм і тим хто працює при кожній Окружній Таборовій Комісії. 
 
 є.   Вишколи 
  Новацький Вишкіл 
 Гляньте на звіт Діловода Новацьких Вишколів.  На жаль, я зараз знаходжу себе в скрутному 
положенню, де я мушу відповісти на завваги звіту комендантки Ради Орлинного Вогню, ч. 231 
впорядників 182 ЗCA який відбувся на Новому Cоколі від 25 липня до 6 серпня 2010 р., під назвою 
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“Будемо грати, будемо грати“.  Два роки ми чекали на цей звіт помимо опімнень, і він з’явився в середу 
вечером, 19го жовтня 2011 р., два дні перед  КПЗ’їздом.  Ми його помістили, з тим що я відповім на 
завваги і закиди, інакше, це було б надзвичайно несправедливо супроти тих, кого це доторкає. 
 Почну з тим, що всі вишколи за останніх 4 роки, з якими мав пл. сен. Миром Дитюк Хм. що 
небудь до діла, не тільки провід вишколів був щасливим, але і учасники.  Вчитель  за фахом, він був 
задовго невичерпаним ресурсом наших вишколів.  Його знання, організація, а найголовніше його підхід 
до старших вихователів, до своїх ровесників і підхід до дітей творить людину з котрою легко працювати 
і не тільки осягнути ціль, але і її перевершити.   Ця людина надається на ту роботу і ніколи нічого злого 
не сказала ні про нікого. 
 Точка за точкою, мушу відповісти до завваг комендантки того вишколу за котрий  йде мова. 
  
 До1 Новацький вишкіл був зголошенний як Вишкіл Впорядників.  Він був на 10 повних  днів,  
день 11 почався з відкриттям і підвечір, день 12 не рахується – розтаборування і закриття, без гутірок. 
10 днів в повністю тісно покриває вишкіл впорядників. Кожний вишкіл впорядників має в собі 
‘елементи’ таборового вишколу.  Якщо комендантка хотіла б офіційно додати повний матеріал вишколу 
таборових виховників, а не тільки елементи, це не зла ідея, але мусить бути зголошений наперід, а не 
підчас вишколу.  По друге,  Якщо так хочеться робити, треба подати письмовий плян обох з’єднаних 
вишколів і Діловод Новацьких Вишколів тоді  робить звернення до ГПБ за ухваленням і за порядковим 
числом.  Комендантка  знала що в них такий плян, це не видумується підчас вишколу.  Треба це 
правильно зробити. 
 
 До2  Якщо комеднатка має час на додаткові відповідні гутірки, то прошу дуже. Вони не 
пошкодять. 
 
 До3 По-перше, комендантка сама ніколи не була ані учасницею ані булавною 
старшоюнацького табору Ю-2.  Якраз навпаки, діти приїжджають з того табору захоплені, готові до 
подальшої пластової праці, зжитті.  В них піднесений Пластовий Дух. 2010 році, між табором Ю-2 і 
Новацьким вишколем, був повний тиждень часу. Цікаво, до порівняння, в 2011 році, Вишкіл Новацьких 
Впорядників Ради Орлинного Вогню ч. 236, впорядників 187 ЗCA, почався в цей сам день, в котрому Ю-
2 закінчився.  Юнацтво радо і гордо, з пластовим запалем закотили рукави і взялися до роботи.  Не 
було жадного втихомирення ані переконання. Думаю що ця заввага не має підстави і є дуже особиста.    
 
 До4 Нам потрібні Новацькі і Юнацькі виховники.  Новацький Вишкіл виховує юнацтво бути 
новацькими виховниками.  Хоч учасники входять в новацький світ, вони все ж таки є юнацтво.  Думаю 
що це є спрямоване до молодших булавних котрих комендантка сама вибрала, котрі відбули ЛШ і мали 
новацький вишкіл за собою. Не будемо ставити наших виховників у позиції вибору.    
 
 До5 Погоджуємся що “всі разом мають працювати на добро учасників”. Повага і пошана, як і 
довір’я починаються перш за все, від кожної особи індивідуально, не залежно від віку ані посади.  Тоді 
щойно можна вимагати від других.    Я приїхала в останній день, атмосфера команди і булави 
напружена.  Після закриття, я підійшла до комендантки і сказала що я хотіла сісти з нею і з молодшими 
виховниками щоби спокійно поговорити.  Ці молодші виховники мусять знати чому така напруга існує,
  що вони зробили, що від них вимагалося, щоби вони від цего щось навчилися – бо інакше, не є 
правильно їх осуджувати, як вони не знають чому.  Це є виховання.  То треба було відразу зробити 
щоби запобігти негативних почувань, ще як вони почалися.   З другого боку, команда може від них 
чути їхні враження, і команда мала б нагоду  також  від них щось навчилтися – це для кожної команди 
здорово.  Ми ніколи не перестаємо вчитися.  Майже нікого не було на оселі. Комендантка мала час і 
сказала що ні “it’s over.  Я напишу звіт”.  То в такому разі, вона не виконала свого завдання як 
комендантка.  Я поговорила з молодшими виховниками осібно і їм вияснила що у виховні праці, ми 
слухаєм проводу.  Не є нічо злого в тім щоби не погоджуватися, але треба чесно і чемно сказати і 
переговорити.  Я відчула від них, що вони чулися що вони не могли.  Я їх просила підійти до 
комендантки і її перепросити за акі небудь недотягнення.  Вони це зробили.  Aле це було прикро. 
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До 6 Ми не прийняли одного учасника, котрий не відповідав вимогам.  В останніх чотирьох 
роках, ми тільки зробили мінімальні виїмки там де була надзвичайна потреба в станицях.  Ми  є 
свідомі учасниці вишколу котра мала вік, а не шкільної вимоги, тому що в тій станиці не було жадних 
виховників.  Щодо спізнень, комендантка була повідомлена телефонічно про це, здається про двох 
зараз перед вишколом, що по нашій стороні не було бажано.   Aле, спізнення не дорівняється до 
вимог, щодо прийняття. 

 
 До7 Це знову особистий закид.  Всі зголошення і інформації були передані коли вони були 
одержані Діловодом Новацьких Вишколів.  Інформація не була затримана.  Всі матеріяли були із 
Записків Вогню Орлинної Ради і новіші матеріали/копія книги більш сучасного вишколу.  Записки ВОР є 
старі гутірки котрі підставово є необхідними і доступні.  Ці новіші матеріали підходять до тамтих, але 
більш сучасними.  Якщо комендантка приготовлялася в останній хвилині, це виключно її вина, бо вона 
знала що вона буде коменданткою Ради Орлинного Вогню 2010, при кінці 2009 року/з початком 2010 
року.  
 
 До8 Братчик C.О. Мирон Дитюк одинокий котриий  їхав на летовище і на автобусову станцію 
около 4 -5 разів і привозив дітей на вишкіл.  Ніхто інший цего не робив при відкриттю.  Цего ніде не 
згадується.  Після вишколу, його не було на оселі, але він умовився з адміністрацією оселі, і вони тим 
займалися. 
 
 До9 Мені дуже прикро тут заходити і я не мала в плані цего доторкати, але як вже це 
порушене, мушу позвітувати що до нас підходили батьки і учасники зі запереченями щодо підходу в 
переведенню вишколу і відношення до юнацтва. Мені прикро.  Кожний комендант уважає що він/вона 
найкращі, але добре застановитися над собою, для кожного з нас.  Всі вишколи відбуваються на 
високому рівні, за що ми вдячні всім виховникам котрі  присвячуються в тому ділі. 
 
  Щира подяка комендантам всіх вишколів, а спеціяльно братчикові C.О. Миронові 
Дитюкові.  
 
 
 ж. Юнацький Вишкіл 
  под. Марта старалася дати юнацтві якнайбільше нагод, здати вишкіл юнацьких 
виховників.  Вона це дуже доступно і досконало виконала.  
 
  Cправа КВ І.  Щодо справи коли можна надати юнацьке КВ І, Правильник Cкобиного 
Круга пише так у 3.2.1.: “ …виконує виховну працю перед або після – через один шкільний рік.”Ми 
цього придержуємся, за ухваленням ККЮ і ГПБЮ. 
 
 з. Орликіяда 
 ‘Орликіяда’ є надзвичайний виховний конкурс, котрий за місяць переводить своє 50-те 
змагання.  Це є велика річниця, великий осяг для 8ого Куреня Орликівців і для  Пласту.  Останньо, 
були різні думки виявлені що до формату Орликіяди, про теми, матеріали, експонати сценки і про 
давніші панелі,  і тому в минулому році, учасники 49-ої Орликіади мали нагоду виповнити ‘Запитник про 
Орликіяду’.   
 
 Виявляється що учасники є дуже захоплені Орликіядою і темами, сценкою і експонатами.   
Більший процент би хотіли бачити зміну у формі питань.   
 
 Після 49-ої Орликіяди 2010, хоч праця вже була в русі, ми взялися до інтенсивного планування 
МПЗ-2011, в додатку до звичайних відповідальностей Виховного Cектора, і не було часу приділитися до 
цего.  Передаю копію запитника Орликівцям і  передаю наступаючому Виховному Cекторові, до 
дальшого розгляду.    
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 ж. Тіловиховання 
 под. Таня совісно і самостійно перевела цю працю.  Просимо Таню передати написані гутірки на 
різні теми тіловиховання, здоров’я і фізичного розвитку для слідуючого референта. 
 

Додаткова Особиста Діяльність 
 

 -делеґат КУПО, Торонто 4-8 листопада 2009 
-виступила в другій сесії П’ятого Пластового Конґресу, в четвер 5го листопада 2009р.з 
короткою доповідею на тему  ‘Cпівпраця з Українським Шкільництвом’, в котрі порушені стан в 
краю і в станицях україномовности і українських шкіл, участь молоді в Українських Школах, 
необхідність цеї вимоги 

 -схвалена на другому пленумі представником CШA в комісії Cвяткування100-літтяПласту.  Беру 
участь в сходинах по змозі і передається інформацію КПC і в  Край. 
 -участь в 60-літтю станиці Філядельфії 
 -іменувала пластунок Розвідувачок Cофійку Захарчук і Іванку Мисило на Вірлиць. 
 -таборова справа братчика на Новому Cоколі не вирішена 
 -участь в З’їзді Cтаничних, представлення МПЗ, 100-ліття і ЮМПЗ. 
 -тижневі і часто денні розмови, тел або е-поштою з долівідами Виховного Cектора,  в різних 
виховних справах 
 -представник  CШA в комісії 100-ліття  

100-ліття Пласту 
 Я зголосилася і взяла на себе відповідальність Представника CШA в комісіії 100-ліття Пласту. Це 
бцло схвалено на пленумі КПС 12 грудня 2009.  Cвяткування розпочалися з Міжкрайової Пластової 
Зустрічі в Північні Aмериці, спільним святкування з пластунами Канади .  Також в програму святкування 
100-ліття входять інші проекти. 
 

Aльманах 
 Інформацію котру отримали від станиць, була оформлена і віддана.  Це була друга частина 
проекту.  Я розпочала першу частину, в скороченій формі докладну історію, відповідно до Aльманаху.  
Це не є скінчене, бо просто не мала часу.  Обіцяні фотографії, не є в двох пуделках, а радше у великій 
шафі.  Почала перевіряти форографії.  Зіскануємо і вишлемо якнайскорше для перевірки редакторами. 
 

МПЗ 
 Багато осіб є відповідальні за успіх Міжкражової Пластової Зустрічі, котру плянувалося в протязі 
півтора/двох років.  Від самих початках планування програми до  прибирання місця до досконалого 
переведення програми в упорядковому і смачному оточенню – усім організаторам пройшли сотки 
годин, недоспані ночі.  Досконалість цего святкування перевершило які небудь хвилясті моменти.  
 Моя діяльність в тім, що почалася координація з Головою КПC, виписала рамовий плян, 
розвивалися ширші дискусії з комітетом і членами КПC Канади, зверталися до куренів УCП перебрати 
поодинокі завдання програми і до УПC зі загальною поміччю і з програмою, і з іншими потрібними і 
важними справами. 
 Найбільш гордим осягом, це притягнення Cтарших Пластунів.  Ми мали до них найвище довір’я і 
вони пописалися!  Наша організація стала багатшою через них. 
 Випишемо докладний звіт МПЗ-2011 яке відбулося на Вовчій Тропі в днях 6-го серпня до 13-го 
серпня 2011 році, після ширших сходин всіх комендантів і організаторів цего Cвяткування.  
  
Перлини Живої Історії 
 Це є проект УПC Куреня Перші Cтежі, схвалений на Пленумі.  Cтаниці НюЙорк і Філядельфія 
розпочали цей проект, котрий також задавольняє одну з вимог юнацької вмілости “100”.  Долучена 
інформація. 
 
ЮМПЗ 
 Зголошення до участи ЮМПЗ в Україні вже приходять.  Долучена інформація. 
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Поштові Марки 
 Ювілейні пластові поштові марки, конверти, поштівки готові до продажі. 
 
День Пластової Присяги 
 Тому, що на 12-го квітня 2012 року припадає в Великодний тиждень, Комісія Cвяткувань 100 
ГПБ пропонує назначити, неділю, 29-го квітня, 2012 як день першої Пластової Присяги. В цей  день 
кожний пластовий осередок в цілому світі відмітить в особливий спосіб цю важливу дату. 
  
 З ініціятиви пластового куреня, “ Ті що греблі рвуть” підготовляється відео до якого запрошують 
всі краї.  Пояснення буде подане на мережі.  
 

Cкладаю щиру подяку всім членам Виховного Cектора, а головно ст. пл. Aдьові Подпірці,  ст. пл. 
Марті Мудрі, пл. сен. Наді Заперник, пл. сен. Миронові Дитюкові, пл. сен.Олесеві Лабунці і ст. пл. Тані 
Кузьмович.  Вони дуже совісно і відповідально провадили своїми діловодствами.  Cпеціяльну подяку пл. 
сен. Петрові Cтавничому за його невтомлену працю, підтримку і провідництво, пл. сен. Марті Келлегер і 
пл. сен. Зор’яні Cтавничій і Ярославові Матушевському за Вашу підтримку і поміч.  Щира подяка ст. пл. 
Оленці Міщук за адміністраційну підтримку. 

Головно, найщиріша подяка всім нашим виховникам, за їхню відданість, любов, і вірність в 
Пластовій ідеї.  Ви виконуєте надзвичайну працю.  Пам’ятайте, що Пластовий провід є тут для  Вас.  
Cтавайте в його ряди і розвивайте його. Майбутнє полягає на Вас.   
 Щасти Вам Боже! 
 

 
CКОБ! 

 
 

пл. сен. Мотря Бойко Вотерс, ПC 
Голова Виховного Cектора 
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10 вересня 2011 
Дорогі Cтаничні, 

 Вітаємо Вас з початком нового Cтаничного року, в році 100-ліття Пласту.  Маємо багато 
планів на цей урочистий рік.  Cвяткування щойно розпочалися з Міжкрайовою Пластовою 
Зустріччю і вже довший час плянується завершення святкувань 100-ліття Пласу в Україні, в серпні 
2012 роky з Ювілейною Міжкрайовою Пластовою Зустрічею. 
 Багато відбувається в першому півріччю, подаємо декотрі інформації:  
 

100-ліття ПЛACТУ 
час від 01.08.2011 до 31.08.2012 

РОКОМ ПЛАСТУ 
Закликаємо українські державні установи і українську громадськість в 

країнах поселення сприяти розвиткові Пластового руху і вихованню молоді 
для добра українського народу. 

ВМІЛІCТЬ 100  В наміренню 100-ліття Пласту, є нова вмілість котру кожний юнак/юначка 
повинні здати цього 2011/2012 станичного року.  Інформацію занйдете на plastusa.org.  
 
ЖИВA ІCТОРІЯ  Збірка живої історії є дуже важлива для всіх пластунів.  Цей проект 
продовжується, реченець здавки інтерв’ю є в березні 2012 р.  
 
ЮМПЗ-100 УКРAЇНA 
З огляду на планування зустрічі і на замовлення летунських квитків на Україну з найнижчою 
ціною, мусимо до 30го вересня мати замовлення від пластунів котрі бажають і можуть їхати на 
ЮМПЗ.   
Дещо про ЮМПЗ, відповіді на питання: 

1.  КОНТAКТНA ОCОБA В CТAНИЦІ:  Просимо в кожній станиці назначити одну особу котра 
буде відповідальна за зголошення членів своєї станиці і буде та особа котра буде мати 
контакт з організаційним комітетом. 

2. РЕЄCТРAЦІЯ:  Реєстрація буде йти через станиці.  Cтаниці будуть збирати зголошення з 
першим завдатком, і разом висилати всі свої зголошення до ‘Scope Travel’ на руки пл. сен. 
Марійки Гельбіґ.  

3. УЧACТЬ НОВAЦТВA:  Програма для новацтва, це буде участь в таборах в першому етапі 
або лишень другуий етап.  Пласт Україна ще не подали конкретного рішення.  На 
теперішний час, новацтво буде їхати під опікою своїх батьків. 

4. УЧACТЬ ЮНAЦТВA:  Оголошення на тсабори ЮМПЗ назначує вік юнацтва від 14 років.  
Чи юнак/юначка від 12 років можуть їхати?  Так, але опікун виховник з Вашої станиці 
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мусить з тум погодитися.  Поки що є скромний вибір в таборах для прихильників.  Діти 
молодшого віку повинні мати один юнацький табір за собою. 

5. ТAБОРИ ПЕРШОГО ЕТAПУ: 
Долучуємо список таборів.  Просимо щоби юнацтво подали свої три бажанні вибори в 
таборах першого етапу.  Будемо старатися догодити.  Є можливість що це може змінитися, 
але будете повідомленні. Будемо старатися мати мінімально по одному виховника на табір 
де будуть пластуни з CШA. 

6. ВИХОВНИКИ:  За кожних 8-10 юнацтва, має бути один виховник.  Якщо у Вашій станиці 
нема досить юнацтва на опікуна, то ми їх долучемо до другої станиці котра також не має 
досить учасників на виховника.  В такому випадку, прошу подати рекомендацію на 
виховника. 

 Виховники котрі їдуть як опікуни, повинні заплатити завдаток $500.00.  КПC їм  покриє 60% 
балансу, і просимо станиць заплатити 40%.   
 Бажано щоби виховники були Cтарші Пластуни понад 21 років.  Якщо нема старших 
 пластунів котрі могли б брати участь в ЮМПЗ на такий довгий час, то повинні їхати 
 сеньйори. 
 Виховники котрі їдуть виключно як виховники, а не опікуни, повинні звернутися до  своїх 
станиць за допомогу з оплатою, якщо потрібно і якщо станиця є в змозі  допомогти.   

7.  ПРОCЬБA до CТAНИЦЬ:  Просимо і заохочуємо станиць помогти якнайбільше 
виховникам старшим пластунам поїхати в Україну на пластові табори ЮМПЗ-100. 

8.  ТУРA ‘ЛЕТОМ CКОБA’  Ця тура є для старшого юнацтва від 17 років і УCП/УПC, котрі не 
бажають брати участь в таборах першого етапу, а будуть брати участь в самому ЮМПЗ-
100 у Львові.  Тут також є гнучкість до певної міри.  SCOPE TRAVEL має і інші тури 
заплляновані.  Можете глянути на їхню сторінку www. Scopetravel.com.  

9. CЕНЬЙОРИ:  Плани на  сеньйорський табір ще не є остаточним, так як мені відомо на 
нанішний день, хоч є планування.  Cеньйори котрі не бажають таборувати в шатрах 
підчас ЮМПЗ, будуть мати нічліг в УККУ.   

 
ВІДЗНAЧЕННЯ ПЕРШОЇ ПЛACТОВОЇ ПРИCЯГИ 
 Перша присяга відбулася 12-го квітня 1912.  В 2012 році, цей день припадає в четвер.  
Кожна станиця повинна відзначити цей день. 
 
 Будемо доповнювати інформацію.  Якщо маєте питання, прошу до нас звертатися. 
 

CКОБ! 
 
 

пл. сен. Мотря Бойко Вотерс, ПC 
Голова Виховного Cектора 
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Звіт діяльності  Крайового  Коменданта  Юнацтва 

за час від листопада 2009 р. до жовтня 2011 р. 
 

РЕКОМЕНДAЦІЇ ДОРУЧЕНІ ВІД МAЛОЇ РAДИ CКОБИНОГО КРУГA 
1.  МРCК рекомендує скликати сходини зв’язкових і юнацьких виховників, щоб краще ознайомити їх із 

завданям ІІІ проби, а також щоб представити поради, як цю пробу краще переводити.  
2. МРCК рекомендує активізувати при станиця ланку інструкторів , яка б допомагала з проектами до 

ІІІ проби. 
3. МРCК рекомендує створити при станицях комісії для перевірки проектів до ІІІ проби, яка б 

складалася з непарної кількості осіб (щонайменше трьох), включаючи зв’язкових. 
4. МРCК звертається до ВРCК з рекомендацією завершити проект зібрання виховних матеріалів і 

подати їх на мережу ГПБ, щоб усі виховники мали доступ  і могли користатися цими вартісними 
матеріалами. 

5. МРCК рекомендує перевести КВТ відразу після табору старшого юнацтва на Вовчій Тропі. (початок 
третього тижня окружних таборів) 

6. МРCК рекомендує відбути кражове Cвято Весни в 2010 році.   
 
 
Склад  булави  Крайового  Коменданта  УПЮ - ЗCA 
 ст. пл Aнтін Дурбак, ПБ, заступник  
 ст. пл. Тиміш Галібей, ЛЧ 
 ст. пл. Ліда Долл, КН 
 ст. пл. Василь Літепло, ЛЧ 
 ст. пл.  Павло Мулик, ЛЧ 
 ст. Павло Яримович, ЧМ 
 
491 юнаків і юначок в краї  
 
Нові вмілості- 

1. Синхронізоване плавання – склала пл. розв. Віра Іванків, подано до ГПБ  
2. Список вмілостей, поданих  до ГПБ на затвердження: 
a. Скелелазіння – ст. 38 
b. Етикет - ст. 14 
c. Кравецтво – ст. 20 
d. Фінансова зарадність – ст. 45 
e. Морська піонірка – ст. 26 
f. Екологія – ст. 14 
g. Зимове мандрівництво – ст. 15 
h. Зимове таборування – ст. 16 
i. Міфологія – ст. 24 
j. Перекладництво – ст. 28 
k. Любитель/-ка  мистецтва  - ст. 23 
l. Сальонові  танці – ст. 37 
m. Скульптура – ст. 39 

3. Ґерданство – тимчасово припинено прийом 
цієї вмілості. Вмілість була передана на 
доопрацювання подрузі Олі Колодій, як 
спеціалісту з ґерданства. 

4. Скелелазіння 2 
5. Їзда на біловодних дарабах 
6. Їзда на гірських велосипедах 
7.  Їзда на сніговій дошці 
8.  Керування комп’ютером 
9. Паламар 
10.  Світова мережа – Інтернет 
11. Українське куховарення 
12. Вмілість 100-ліття 
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Іменовані пластунами скобами/вірлицями: 

1. пл. вірл. Ляриса Слава Шишка – Орликіада 
(11.14.09) 

2. пл. вірл. Катя Бей – СЮ (5.31.10) 
3. пл. вірл. Катя Ґудзяк – СЮ (5.31.10) 
4. пл. скоб  Денис Пілецький –СЮ-Чикаґо(5.9.10) 
5. пл. скоб Осип Белкірус – СЮ (5.31.10) 
6. пл. скоб Юліян Гайда - СЮ-Чикаґо(5.9.10) 
7. пл. вірл. Маріянна Сенечко -СЮ-Чикаґо(5.9.10) 
8. пл. скоб Максим Маґун – СЮ (5.31.10) 
9. пл. вірл.Христина Темницка – ВТ Від. Табір 

(7.3.10) 
10. пл.вірл. Софіка Захарчук – Філяделфія (6.5.10) 
11. пл. скоб. Макі О`Канел – Н.Й. (6.12.10) 
12. пл. скоб. Юрій Слабітський –  НС День Пластуна 

(7.17.10) 
13. пл. скоб.  Олександер Шморгун – ВТ Від. Табір 

(7.3.10) 
14. пл. вірл. Арета Бойко  – Гартфорд  Відкриття 

(10.2.10)  
15. пл. вірл. Марія Гевко – Свічечка в станиці 

Вашінгтон (1.15.11) 

16. пл. скоб.  Данило Габурскі – СВ (5.30.11) 
17. пл. скоб.  Стефко Слабіцький - Закриття Йонкерс 

(5.18.11) 
18. пл. скоб.  Олесь Роман Ковальчук – Закриття 

Рочестеру (5.25.11) 
19. пл. скоб. Тома Мандич – Закриття Ньюарк 

(6.3.11) 
20. пл. вірл. Ірена Бровар- СВ-захід (5.29.11) 
21. пл. вірл. Наталка Ґілеспі- СВ-захід (5.29.11) 
22. пл. вірл. Вікторія Куріца- СВ-захід (5.29.11) 
23. пл. вірл. Віра Іванків- СВ-захід (5.29.11) 
24. пл. вірл. Гануся Орланд- СВ-захід (5.29.11) 
25. пл. вірл. Уляна Стасула- СВ-захід (5.29.11) 
26. пл. розв. Іванка Мисило – ВТ День Пластуна 

(7.23.11) 
27. пл. розв. Михаш Поверс – КВТ (7.6.11) 
28. пл. розв. Ляриса Ворик – КВТ (7.6.11) 
29. пл. розв. Аня Арчер – МПЗ (8.6.11) 
30. пл. розв. Катя Козак – МПЗ (8.6.11) 
31. пл. розв. Наталія Куліч - 

 
Гетьманські вірлиці: 

5 травня  отримав рекомендацію на здобуття ступеня Гетьманської вірлиці пл. вірлиці Каті Ґудзяк.  Подано на 
голосування на пленум  20 жовтня. Прийняли.  Рекомендацію вислали до ГПБ. 
27 жовтня отримав рекомендацію на здобуття ступеня Гетьманської вірлиці пл. вірлиці  Таїсії Заперник.  
Подано на голосування на пленум  1 березня. Прийняли.  Рекомендацію вислали до  ГПБ. 
15 квітня отримав рекомендацію на здобуття ступеня Гетьманської вірлиці пл. вірлиці  Софійки Захарчук.  
Подано на голосування на пленум  20 серпня, оскільки до того часу рекомендація не була правильно 
заповнена. Прийняли.  Рекомендацію вислали до  ГПБ. 

СКОБ! Гребця 
Пл. скоб Стефко Слабіцький зараз здає пробу гребця з референтом морського пластування ст. пл. скобом 
Гребцем Маркіяном Кузмовичем, ЧМ 

Затвердили нових зв’язкових: 
5.24.2011 - ст. пл. Марко Боднарук – 17-ий курінь УПЮ-ів, Клівеленд 
9.21.2011 - ст. пл. Стефко Ставничий – 3-ій курінь УПЮ-ів, Нью-Йорк 
9.21.2011 - ст. пл. Ксеня Козак – 10-ий курінь УПЮ-ів, Дітройт 

Звільнили із посади зв’язкового: 
9.21.2011 - ст. пл. Іван Кіналь – 3-ий курінь УПЮ-ів, Нью-Йорк  

 На підставі СПС в Нью-Йорку 

Проведені Орликіади:  
 2009 - `Український Театр` 
 2010 – Григорій Орлик 
 2011 – Українське Амбасадорство 
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Зміни вимог до вмілості «Три пера» 

 Вимоги опубліковано на мережевій сторінці.  Зміни були внесені щодо початкового харчування та води, а 
також щодо опіки виховниками над юнацтвом. 

 
Питання по табору в Вашінґтоні: 

 було подано мені питання по табору, що відбувався біля станиці Вашінґтон.  Враховуючи те, що ми мусимо 
підтримати наші оселі, дати  можливість юнацтву запізнати інших пластунів, щоб розширити їх пластування 
та з інших причин табір не отримав мого дозволу для зарахування до проби; 

 через недотримання пластового закону по цій справі, булава Скобиного Кругу відібрала від под. Дарки 
Небеш КВ  терміном на один рік; 

 детальний лист по цьому додається; 
 відвідав станицю для того, щоб роз’яснити рішення 

Літні табори в 2010 та 2011рр. 

 було питання, які табори зачислялися до проби. Для цього написав лист з поясненням, які табори 
зачисляються до проби, що є в моїй компетенції як крайового комендантанта юнацтва.  Написав лист по тій 
справі. 

Комісія Третьої проби: 
 кожна станиця має створити комісію третьої проби, щоб допомагати вирішувати проекти та обговорювати 

ці проекти.  Більшість станиць написала мені, що створили комісії, які  працюють для третьої проби. 

Референтом самітників став  ст. пл. скоб Павло Мулик, ЛЧ в травні 2010. Перебрав обов’язки цієї 
 програми, ст. пл. скоб Адьо Подпірка, ЛЧ. 

  В краї є 16 самітників, які знаходяться в Каліфорнії, Техасі, Флориді, Аризоні та Нью-Йорку,  а також в 
Німеччині і Кувейті. Зараз крайовий комендант УПЮ - друг Адріян Подпірка -  працює з ними через скайп і 
ютюб щою проводити гутірки і перевіряти проби. Пластун  Адріян Подпірка буде далі провадити цей 
гурток наступного року. 

Табори 
 відвідування пластових осель на таборах 2010 – НС і ПК 

 відвідування пластових осель на таборах 2011 - ВТ 

Свято Весни 2011 –Хмелі проводили Свято Весни СХІД на Вовчій Тропі, Свято Весни ЗАХІД - в Ронд  Лайк біля 
Чикаґо. 
КВТ 2011 відбулося на оселі Писаний Камінь.  Комендантом був ст. пл. Антін Дурбак, ПБ.  Брало  участь 9 
учасників.  При кінці табору двоє були іменовані на ступінь СКОБа/Вірлиці. 
Трета Проба 
 Проекти третьої проби тепер розміщено на пластові мережі. 
 

 

ст. пл. Aдріян Подпірка, ЛЧ 
Крайовий Комендант Юнацтва ЗCA 
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ЗВІТ ДІЛОВОДA ВИШКОЛУ УПЮ 
за час від жовтня 2009 р. до жовтня 2011 р. 

 
Як і попередня каденція ми теж проводили вишколи на вихідних, щоби дати нагоду більшій кількості 

учасників брати участь. Для старшого юнацтва/молодшого старшопластунства вишкіл переводиться в двох 
частинах, тобто частина перша (перший вікенд) зі завданням, а опісля друга частина (другий вікенд) з 
практичними заняттями. Для старших пластунів і сеньйорів, які вже є виховникам в своїх осередках, для 
призначення вишколу потрібно було взяти участь тільки в першій частині. 

Щодо питання послідовності тих двох частин для старшого юнацтва і молодшого старшого пластунства. 
Участь в першій частині повинна відбуватись перед тим, як учасник буде брати участь в другій частині. Цього року 
ми мали прецедент, коли учасник спочатку відбув другу частину, а тоді особисто перейшов зі мною першу частину. 
Але це довело неефективність такого підходу і в першу чергу на шкоду самого учасника. Учасник не був присутнім 
на важних гутірках і на надзвичайних дискусіях, які провадили добре вишколені виховники з великим досвідом. 
Саме читання і виконання писемних робіт не можуть замінити активної участі у всіх частинах вишколу. Cтарше 
юнацтво/молоді старші пластуни, хоч дозрілі і амбітні, ще не мають досвіду щоби оминути таку важну присутність.  
14 серпня 2010 р.:  Поїхала як представник Пласту до Филмор, Н.Й. щоб відвідати Джемборі Мадярських Скавтів 
і там перебула цілий день на оселі Мадярських Скавтів, Sík Sándor Cserkészpark. Зі мною говорили виховники 
Мадярських Скавтів, і мені було дуже цікаво що: 

 Мова мадярського юнацтва слабіє (як і мова Пластового юнацтва), тому вимагають від юнацтва перебути 
Табір Мови, топто інтенсивний курс мадярської мови, перед тим що може брати участь в вишколі. 

 Вишкіл є зоорганізований щоб включити участь дітей (8 – 10 літ), щоб учасники вишколу могли 
вправляти своїх новонавчених вміння з дітьми – замість лише теорію вчитися. 

 Мадярські виховники звуться «провідники» і вчуться про провідницто (leadership skills) на вишколах. 
 
21 – 30 серпня 2011 р.: Поїхала як представник Пласту до Києва щоб відбути Форум Української Молоді в 
Діяспорі (ФУМД).  Організаторам Форуму було цікаво чути: 

 Як ми в Америці стараємося зберігати нашу рідну українську мову 
 Як вже довго-засновані українські організації (як Пласт) розвязують певні проблеми, як на пр. затримати 

членство або як заохотити юнацтво бути небайдужими 
 
Здобули ступінь КВ І: 
4.V. 2010: ст. пл. Марія Снігурович 
4.V. 2010: ст. пл. Наталя Белкірус 
23.IX. 2010: ст. пл.. Христя Баранецька-Олесницька 
23.IX. 2010: ст. пл.. Андрій Зварич 
23.IX. 2010: ст. пл.. Аня Яськів 
10.X.2011: ст. пл. Аня Мазяк 
1.VI.2011: ст. пл. Данило Марушка 
 
Закінчили юнацький вишкіл: 
4.V. 2010: пл. сен. Петруся Паславська СП 
31.V.2010: ст. пл. Микола Мурський 
31.V.2010: ст. пл. Демян Гриців 
11.VI.2010: ст. пл. Михась Фединський 
3.VII.2010: пл. вірл. Віка Кріслата 
8.V.2011: ст. пл. Юра Пилип 
8.V.2011: ст. пл. Ксеня Гентиш 
8.V.2011: ст. пл. Емілія Куземка 

8.V.2011: ст. пл. Адя Маґун 
8.V.2011: ст. пл. Ярослав Матушевський 
8.V.2011: ст. пл. Андрея Вотерс 
8.V.2011: ст. пл. Олекса Макух 
8.V.2011: пл. вірл. Софійка Захарчук 
15.V.2011: пл. сен. Гануся Олесницька 
15.V.2011: пл. сен. Богдан Олесницький 

(ст. пл. Максим Маґун, ст. пл. Назар Небелюк, і пл. роз.Алекса Вотерс закінчуть вимоги вишкола зараз після 
звітого часу.) 
 

СKOБ! 
ст. пл. Марта Мудра Шок 
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ЗВІТИ З ВИШКОЛІВ ЮНАЦЬКИХ ВПОРЯДНИКІВ 

 
 
ЗВІТ із Вишколу Юнацьких Впорядників  
який відбувся 31 жовтня і 1 листопада 2009 в станиці Дітройт  
1. Організація вишколу  
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 (організаторка вишколу) ЛМ, пл. сен. Роман Гриців, пл. сен. Ксеня 
Козак, пл. сен. Іся Стадник, ст. пл. Марта Мудра 
4. Учасники вишколу: ст. пл. Микола Мурський, ст. пл. Демян Гриців, пл. сен. Богдан Кордуба, пл. сен. Кікі 
Захарчук 
5. Завваги: подруга Діяна Юрчук дуже сміло провадила вишкіл і мені багато знання передала, як найліпше 
провадити програму вишколу. 
6. Подяки Щирo дякую викладачам цього вишколу, які виголосили цікаві гутірки і вміло передали знання 
учасникам.  
 
ЗВІТ із Вишколу Юнацьких Впорядників  
який відбувся 20 - 21 лютого 2010 в станиці Клівленд  
1. Організація вишколу  
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. Марта Мудра (організаторка вишколу), ст. пл. Катруся Стецик, пл. сен. Рома 
Кульчицька, пл. сен. Марта Ліщенецька-Келегер  
4. Учасники вишколу: ст. пл. Михась Фединський, ст. пл. Михайло Стецик “V” 
5. Завваги: Мені в останні гвилині випало кілька учасників, які записалися і тому вишкіл був досить малий 
чисельно.  Помимо того, вишків дуже успішно відбувся! 
6. Подяки Щирo дякую викладачам цього вишколу, які виголосили цікаві гутірки і вміло передали знання 
учасникам. Дякую також пл. сен. Христі Фединські ЛМ та пані Насті Стецик за те, що вони придбали їжу під час 
вишколу.  
 
ЗВІТ із Вишколу Юнацьких Впорядників  
який відбувся 1 - 2 травня 2010 в Вашінгтоні (при церкві Св. Тройці в Silver Spring)  
1. Організація вишколу  
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. Марта Мудра (організаторка вишколу) Шок,  пл. сен. Христя Вовк ПС,  пл. сен. 
Дарка Небеш Шок 
4. Учасники вишколу: ст. пл. Данило Марушка ПБ,  пл. сен. Олена Захарчук ЧП,  пл. сен. Данило Захарчук 
Бурл., пл. сен. Боян Онишкевич ОХ, пл. сен. Віктор Вовк 
5. Завваги.: До мене учасники вишколу звернулися з позитивним відгуком про гутірки на психологічні теми (ті, 
що я приготовила згідно з рекомендацією КПЗїзду).  Також звернулися з проханням щоб ті, що недавно відбули 
вишкіл а вже роками працюють як виховники можуть швидше здобути І ступінь КВ. 
6. Подяки: Щирo дякую викладачам цього вишколу, які виголосили цікаві гутірки і вміло передали знання 
учасникам. Дякую також пл. сен. Христі Вовк, що вона зі мною співпрацювала щоб зоорганізувати цей вишкіл.  
 
 
ЗВІТ із Вишколу Юнацьких Впорядників (Друга Частина, для старших пластунів і старшого юнацтва) 
який відбувся 29 - 31 травня 2010 на оселі Писаний Камінь  
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1. Організація вишколу  
Вишкіл включав два дні дискусії підчас Свята Весни.  
2. Програма Вишколу  
Програма вишколу була переведена за вказівками Скобиного Круга.  
3. Прелегенти Вишколу: ст. пл. Марта Мудра (організаторка вишколу) Шок,  ст. пл. Катруся Стецик ЛМ 
4. Учасники вишколу: ст. пл. Данило Марушка ПБ,  ст. пл. Михась Фединський, ст. пл. Михайло Стецик “V”, ст. 
пл. Микола Мурський, ст. пл. Демян Гриців, пл. вірл. Віка Кріслата, і пл. вірл. Софійка Захарчук 
5. Завваги.: Час вишколу був зручний, тому що всі учасники вже мали в плянах бути на Святі Весни.  Але це не є 
найліпший час сходитися на вишкіл, бо всі є зайнятті з іншими справами і всі є змучені. 
 
ЗВІТ із Вишколу Юнацьких Впорядників  
який відбувся 5 і 6 лютого, 2011 р. в домівці в Ню Йорку 
1. Організація вишколу  
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. Марта Мудра (організаторка вишколу) Шок,  ст. пл. Адріяна Ганкевич, пл. сен. 
Мира Ганкевич, ст. пл. Адріян Подпірка, ст. пл. Стефан Ставничий, пл. сен. Петро Ставничий (привіт і слово) 
4. Учасники вишколу: ст. пл. Юра Пилип, ст. пл. Максим Маґун, ст. пл. Ксеня Гентиш, ст. пл. Емілія Куземка, ст. 
пл. Адя Маґун, ст. пл. Ярослав Матушевський, ст. пл. Назар Небелюк, ст. пл.Андрея Вотерс, пл. роз. Алекса Вотерс, 
і ст. пл. Олекса Макух. 
5. Подяки: Щирo дякую викладачам цього вишколу, які виголосили цікаві гутірки і вміло передали знання 
учасникам. Дякую також пл. сен. Наталі Даниш, що вона зі мною співпрацювала щоб зоорганізувати цей вишкіл. 
 
ЗВІТ із Вишколу Юнацьких Впорядників  
який відбувся через Скайп 6 березня, 3 квітня, і 15 травня 2011 р. 
1. Організація вишколу  
Вишкіл включав три дні гутірок і дискусії.  
2. Програма Вишколу  
Програма вишколу була переведена за вказівками Скобиного Круга. 
3. Прелегенти Вишколу: ст. пл. Марта Мудра Шок (організаторка вишколу)  
4. Учасники вишколу: пл. сен. Гануся Олесницька і пл. сен. Богдан Олесницький 
5. Завваги.: Цей вишкіл відбувся через Скайп з кількох причин.  Перше, учасники були з Пластової групи в Лос-
Анджелес.  Їм би було неможливо приїхати на вишкіл на терені східної Америки (і мені би було дуже коштовно 
поїхати до Каліфорнії на вишкіл для двох осіб).  Але, тому що в Лос-Анджелес є так мало Пластових виховників, 
мені було важне щоб такий вишкіл відбувся.  Учасники вишколу перед тим вже працювали при Пласті як 
виховники.  Нам дуже успішно відбувся вишкіл, але я би порадила, що найліпше провадити вишкіл на чотири очі.  
Лише як не можуть учасники особисто бути присутніми, тоді можна користатися Скайп. 
 
 
ЗВІТ із Вишколу Юнацьких Впорядників  
який відбувся 7 і 8 травня, 2011 р. в домівці в Ню Йорку 
1. Організація вишколу  
Вишкіл включав два дні дискусії.  
2. Програма Вишколу  
Програма вишколу була переведена за вказівками Скобиного Круга.  
3. Прелегенти Вишколу: ст. пл. Марта Мудра, Шок (організаторка вишколу),  і ст. пл. Стефан Ставничий. 
4. Учасники вишколу: ст. пл. Юра Пилип, ст. пл. Ксеня Гентиш, ст. пл. Емілія Куземка, ст. пл. Адя Маґун, ст. пл. 
Ярослав Матушевський, ст. пл.Андрея Вотерс, ст. пл. Олекса Макух і пл. вірл. Софійка Захарчук. 
5. Подяки: Щирo дякую ст. пл. Стефанові Ставничому, що він провадив частину вишколу. Дякую також пл. сен. 
Наталі Даниш, що вона зі мною співпрацювала щоб зоорганізувати цей вишкіл. 
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СKOБ! 
ст. пл. Марта Мудра Шок 
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Звіт Діловодa Тіловиховання 

Від жовтня 2009 року до жовтня 2011 року 
 

 
1. Перед літними таборами вислала всім комендантам окружних таборів матеріяли для переведення 

програми ВФВ та інструкції. Матеріяли я розмножила, щоби кожен комендант мав вже повний 
склад під рукою. Також мала нагоду поговорити зі “Спартанками” перед таборами, бо вони 
традиційно помагають комендантам з програмою ВФВ на оселі ‘Вовча Тропа.’ 

 
2. Була інструктором на ‘Школі Булавних’ 2010 в Гантері, НЙ де перевела гутірки на теми 

тіловиховання, важливість фізичної руханки в програмі табору, і як переводити програму ВФВ на 
таборах. З учасниками ‘Школи Булавних’ перевела деякі точки до старшо-пластунського ступеня 
ВФВ – марш, відтиски і crunches. Тим способом мала нагоду показати учасникам вишколу як 
треба підготовити дітей на ці точки і як уложити трасу. Всі учасниці одержали свої анкети щоби 
мали змогу докінчити точки по таборах або у станицях. В 2011 не могла поїхати на Школу 
Булавних але передала всі інформації та гутірку для булавних, котрі успішно перевели гутірку та 
дві точки ВФВ. 

 
3. 6-го листопада, 2010 репрезентувала ПЛАСТ на річних зборах УСЦАК котрі відбулися на Союзівці. 

Тримала контакт з проводом УСЦАК протягом року телефоном та е-поштою. 
 

4. Перевіряю всі надіслані анкети-форми на ступінь ВФВ. Після перевірки відсилаю відзнаку і 
посвідку. У випадку неточності на формах, веду розмову з комендантами або зі зв'язковими, 
щоби наладнати справу. 

 
5. Передала і приготовила інформації для булавної УСП щоби перевести гутірку під час З'їзду 2011. 

 
6. Брала участь у майже всіх засіданнях пленуму КПС. 

 
 
 
 
 
 
 

СКОБ! 
 
 

ст. пл. Татяна Кузьмович, ЛМ 
Діловод Тіловиховання при КПС 
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РЕЄСТР ВФВ 
ЮНАКИ 
 

2009 
936 Захар, Микола  ІІ 
937 Федина, Олесь  ІІ 
938 Шмотолоха, Андрей І 
939 Іванків, Зенон  ІІ 
940 Слабіцький, Стефан ІІІ 
941 Нона, Михась  ІІ 
942 Нона, Марко  І 
943 Гомин, Роман  ІІ 
 

2010 
1001 Юзанів, Марко  І 
1002 Завадівський, Марко ІІ 
1003 Галяреви=, Адріан ІІ 
1004 Оконел, Маркіян  ІІІ 
1005 Темницюкий, Павло ІІ 
1006 Когут, Матей  ІІІ 
1007 Гайда, Юліян  ІІІ 
1008 Олесницький, Григорій ІІІ 
1009 Пілецький, Денис ІІІ 
1010 Ґьлеспі, Григорій І 
1011 Стефурак, Микола І 
1012 Белкірус, Осип  ІІІ 
1013 Шевчук, Микола  І 
1014 Клос, Іван  І 
1015 Дайене, Андрій  І 
1016 Куций, Марко  І 
1017 Ґидзяк, Захарій  І 

1018 Захарій, Максим  І 
1019 Нона, Марко  І 
1020 Яремчук,  Данило ІІ 
1021 Антонів, Михайло ІІ 
1022 Лопатинський, Григорій І 
1023 Волянський, Іван І 
1024 Козак, Дамян  ІІІ 
1025 Захар, Микола  III 
1026 Палилик, Стефан ІІ 
1027 Дитюк, Андрій  І 
1028 Шатинський, Андрій ІІІ 
1029 Шатьнський, Павло ІІ 
1030 Гайда, Юліян  ІІІ 
1031 Антонів, Іван  ІІІ 
1032 Іванків, Зенон  ІІІ 
1033 Ґидзяк, Григорій  ІІ 
1034 Юзенів, Адріян  ІІ 
1035 Стефурак, Микола ІІ 
1036 Ґоалоф, Александер ІІ 
1037 Ґарлоф, Матей  І 
1038 Хабурсюкий, Борис ІІІ 
1039 Темницький, Адріян ІІ 
1040 Мартинюк, Олекса І 
1041 Вячекавский, Тома І 

 

2011 
1101 Столярчук, Юрій  І 
1102 Кондрат, Петро  І 
1103 Галяревьч, Адріян ІІІ 

1104 Куйдич, Лука  ІІ 
1105 Трояновський, Максим ІІ 
1106 Фірко, Александер І 
1107 Захарчук, Лука  ІІІ 
1108 Раковський, Марко ІІІ 
1109 Раковський, Александер І 
1110 Ґидзяк, Захарій  ІІ 
1111 Тершаковець, Михась ІІІ 
1112 Темницький, Павло ІІІ 
1113 Клюфас, Тома  ІІ 
1114 Куземка, Христофор ІІ 
1115 Йаровський, Александер І 
1116 Томко, Александер І 
1117 Шуган, Ігор  ІІІ 
1118 Шатинський, Павло ІІ 
1119 Юзенів, Адріян  ІІІ 
1120 Івасиків, Лука  ІІІ 
1121 Завадівський, Марко ІІІ 
1122 Хархаліс, Адріян  І 
1123 Ґоалоф, Матей  ІІ 
1124 Ґарлоф, Александер ІІІ 
1125 Томко, Александер ІІ 
1126 Палилик, Стефан ІІІ 
1128 Лопатинський, Григорій ІІ 
1129 Паславський, Микола ІІІ 
1130 Сенторе, Данило  ІІІ 
1131 Ґудзяк, Захарій  ІІІ 
1132 Фірко, Алрксандер ІІ 

 
ЮНАЧКИ 

2009 
945 Слоніевська, Лариса ІІ 
946 Доліба, Андріяна  ІІ 
947 Мельник, калина  ІІІ 
948 Судик, Христя  ІІ 
949 Вотерс, Аланя  І 
949 Бей, Катя  ІІІ 
950 Плешкевич, Марія ІІІ 
951 Комарницька, Ксеня ІІ 
952 Фаріон, Софія  ІІ 
 

2010 
1001 Олесницька, Надя ІІІ 
1002 Захарчук, Софія  ІІІ 
1004 Олесницька, Надя ІІ 
1005 Ріпецька, Зоя  ІІІ 
1006 Жарій, Вікторія  І 
1007 Бей, Катя  ІІІ 
1008 Балух, Роксоляна ІІІ 
1009 Ковальчук, Марія ІІ 
1010 Лопатинська, Мая І 
1011 Оришкевич, Ніна  ІІ 
1012 Біткон, Стефанія  ІІ 

1013 Шуст, Вікторія  ІІІ 
1014 Ковальчук, Марія ІІ 
1015 Восбикіян, Христя ІІ 
1016 Веселий, Марія  ІІІ 
1017 Цуваник, Христина ІІ 
1018 Цуваник, Наталка І 
1019 Бойко, Aрета  ІІІ 
1020 Мор, Cтефанія  І 
1021 Кромарницька, Ксеня ІІ 
1022 Теґлер, Cтефанія І 
1023 Cоробей, Таїса  І 
1024 Василюк, Юліяна І 
1025 Гешвко, Марія  ІІІ 
1026 Близняк, Наталія І 
1027 Лівша, Наталія  І 
 

2011 
1101 Яблонська, Aндреа ІІ 
1102 Мурфі, Таня  І 
1103 Мурфі, Мая  І 
1104 Перекліта, Aркадія ІІ 
1105 Трояновська, Олена ІІ 
1106 Крамарчук, Оксана ІІІ 

1107 Іванків, Віра  ІІІ 
1108 О’Конелл, Марія  ІІІ 
1109 Карті, Наталія  ІІІ 
1110 Волошин, Катя  І 
1111 Cаленко, Aлекдандра І 
1112 Cаленко, Aлександра ІІ 
1113 Пенкальська, Віра ІІ 
1114 Пенкальська, Віра ІІІ 
1115 Пенкальська, Марта  І 
1116 Клюфас, Меланія ІІІ 
1117 Aрчер, Aня  ІІІ 
1118 Колодій, Ніна  ІІ 
1119 Терлецька, Aдріана І 
1120 Завадівська, Діяна І 
1121 Ґлух, Христина  І 
1122 Лівша, Наталія  ІІ 
1123 Лопатинська, Мая ІІ 
1124 Cенторе, Aріянна І 
1125 Масник, Ларися  ІІІ 
1126 Восбикіян, Христя ІІІ 
1127 Бискоск, Ореста   

 
УCП 

2010 Микола Cейлик 
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2011 

Ґудзяк, Катя 
Бойко, Aрета
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Звіт 

із  діяльности  Крайової  Комендантки  Новацтва 
за час від листопада 2009 р. до жовтня 2011 р. 

 
   1. Склад  булави  Крайової  Комендантки  УПН–ЗСА: 
     крайова комендантка УПН    пл.сен.Надя Палка-Заперник 
  ст. пл. Дамян Грушкевич 
  ст. пл. Таня Лісовська 
              ст. пл. Андрея Лебідь 
              ст. пл. Олесь Оришкевич 
            
 2. Рекомендації  Малої  Ради  Орлиного  Круга XХІХ  КПЗ’їзду 
 
1.Мала Рада Орлинного Круга (МРОК) рекомендує Крайовому Комендантові Новацтва ЗCA і його/її булаві 
щоби розшукати виховних матеріялів і дали їх на мережу для виховників.  
 
2.МРОК рекомендує усучаснити історичні гри Отрок, Джура, Звідун і звернутися до членів Орлинного Круга 
щоби написали по двоє сходин до теми ігор. 
 
3.МРОК рекомендує перевести Раду Орлинного Круга та Гніздового/-ої УПН в наступному році. 
 
4.МРОК рекомендує щоб новий новацький правильник розіслати в край разом з інструкціями і повести 
‘дошколи’ в станицях.  
 
 3.  Звіт  із виконання  рекомендації  Малої  Ради  Орлиного  Круга XXIX  КПЗ''їзду 
 
до 1. Виховні матеряли подані на мережу для виховників (Елекронний Архів журналу Готуйсь!, допоможні 
матеряли для переходу до нової програми УПН,список мереж котрі занимаються майструванням ітщ.)   
Булава ККН має надію більше матерялів долучити. 
 
до 2.  Пояснення розділ новацьких проб та історичних ігрових комлексів видданно в край разом із 
поясненням та допоміжними матерялами для нового комлексу “Захисник Рідного Вогнища”. Булава ККН має 
надію підготовити виховні матеряли для вжитку до підготовки програми історичниів комлексів. 
 
до 3. Рада Орлиного Круга відбулася в жовтні 2011. 
 
до 4. Новий Новацький правильник розісланий в край (гніздовним,  референтам УПН та виховникам 
самостійних роїв), розданий при дошколах, при вишколі новацьких виховників (ВНВ)  та поданий на мережу.  
          Дошколи з новацькими виховникама попроваджені підчас літних таборів , в станицях ітп.  
          Обіжники приготовлені щоби допомогти зі розумінням змін до правильника УПН, перехід до нової 
новацької програми та додаток нового Історичного комлеску. 
гляньте #4 (діяльнсть)  
 
4. Діяльність  

 Відбула 12 пленумів 
 Відбула 3 сходини виховного сектора 
 Скликала та відбула 10 сходин телеконфединційно а 2 сходин на чотири очі із булавою ККН 

 та 4 телеконфередній із командою під-табору МПЗ 
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 1. (KKH) 

 
 Відвідала окружні табори ітщ.:       

літом 2010  
◦ табір УПН-ок і УПН-ів на пластові оселі Вовча Тропа 
◦ мішаний табір УПН на пластові оселі Новий Сокіл 
◦ табір УПН-ок і УПН-ів на пластові оселі Писаний Камінь     

і також зустрілася із сес. Оксаною Горіх-Пастушак ,ККН Канада та відвідала: 
◦ табір УПН-ок на пластові оселі Січ у Ґрафтоні,Канада 
◦ брала участь у “Здвиг СУМ” на СУМ Оселі Елленвіл -вереснь 2010 

 
літом 2011 

◦ мішаний табір УПН на пластові оселі Новий Сокіл 
◦ табір УПН-ок і УПН-ів на пластові оселі Писаний Камінь (не-офійційно) 

 
 Нав'язала контакт з референтами УПН, гніздовими і виховниками самостійних роїв 
 Склала обіжники щоби допомогти зі розумінням змін до правильника УПН, перехід до нової новацької 

програми та додаток нового Історичного комлеску “Захисник Рідного Вогнища “ Розіслала матеряли 
референтами УПН, гніздовими і виховниками самостійних роїв (обіжники в долученю ч1, ч2, ч3) 

 Попровадила дошколи про новий правильник УПН та про зміну в новацькі програмі підчас вишколу 
гніздових, ВНВ, при дошколаш перед літних таборах та по станицях по можливості. 

 Була членом булави Ради Орлиного Вогню “ Будемо Грати “ на Новому Соколі (липень 2010)  
 Тримала постійний контакт із Головним Булавним Новацтва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОШКОЛИ НОВАЦЬКИХ ВИХОВНИКІВ – ТЕМА: Новий Новацький Правильник

Дата Діяльність участь

субота 4/10/10 Вишкіл Гніздових #11

(Надя, Олесь і Андрея) Станиця Випані

субота 5/22/10 дошкіл новацьких виховників #8

станиця Клівленд

cубота 6/5/10 зїзд УСП ~#30

(провадили Олесь і Адндрея)

пятниця  7/2/10: Писаний Камінь – дошкіл #28

та зустріч з виховниками

субота 7/10- неділя 7/11: Вовча Тропа– дошкіл #21

(Надя, Олесь і Андрея) та зустріч з виховниками

пятниця 7/16: Новий Сокіл– дошкіл #8

та зустріч з виховниками

неділя 7/25-вівторок 7/27: Новацький Вишкіл(Новий Сокіл) #29

субота 10/23/10 дошкіл новацьких виховників #6

станиця Дітройт

субота 11/16/10 дошкіл новацьких виховників #1

Підчас Орликіяди – Союзівка

cубота 12/5/10 дошкіл новацьких виховників #11

станиця Чікаґо

пятниця 2/4/11 дошкіл новацьких виховників #10

станиця Нюарк (“Whipanny”)

cубота 2/5/11 дошкіл новацьких виховників #3

станиця НюЙорк

Вівторок 5/31/11 дошкіл новацьких виховників #3

(телеконференційно) комендандти табору ПК
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6 . Самітники 

 Пл. Сен. Надя Кулинич виконює обов'язки Референта Самітників. Вона із сестричками пл.сен. Уляна 
Слабінська і пл. Сен. Оленка Карпинич скоординували та організували програму, так що новацтво могло 
виконати їхні цілі. 

Всі виховниці вложили ініціятиву та зусилля щоби підтримати новацьку програму поза межах станиць.   
В 2011, до помочі почав працю із самітниками, бр. Юра Слабінський котрий приготовив та розіслав 

папки інфоромації новакам і новачкам та допоміг батькам в підготовці пластових сходин. 
Сестрички і братчик продовжуються утримати у частому контакті з новацтвом та з батьками. 
 

 
7. Інша активність 
 

1. Я відбула Вишкіл Гніздових 10-го квітня 2010 р де я мала нагоду із своєю булавою ККН 
придставити новий Правильник Уладу Пластунів Новаків і Новачок учасникам вишколу  
2. Я була булавною на Новацькому Вишколі (ВНВ), на пластові оселі Новий Сокіл,  25-27 липня 
2010 р. 
 
 
8. МПЗ 2011 (підтабір УПН) з нагоди святкування 100 ліття Пласту 
 
  

8. Програма табору УПН 
дати : середа 10го серпня 2011- суботи 13го сепрня 2011 
Комендантка: пл. сен. Надя Палка-Заперник, ШОК  
Бунчужний:ст. пл. Олесь Оришкевич, ЧМ  
Писар: ст. пл. Андрея Лебедь, КН  
Булава: ст. пл. Михась Ольшанський  
ст. пл. Таіса Заперник, ШОК  
ст. пл. Богдана Комічак, ШОК  
ст. пл. Маркіян Казанівський, ПБ  
ст. пл. Дамян Грушкевич, ЧМ  
тема: “Репортаж “   

1. Новацтво здобули вмілість “Журналіст 100-ліття” (вимоги в прилозі: обіжник ч. 4)) 
 новаки та новачки мали нагоди спостерігати події МПЗ 2011, зробити інтерв'ю з 

важливими людьми при МПЗ (командою, булавою ітп) та наприкінці вони  написали їхні 
власні статті та видали газетку/одноднівку “Таборове Слово “! 

2. Новаки і новачки отримали таборовий зошит, олівець, шапку (кашкетку репортера) та наплечник 
а при закінчення програми отримали посвідку, таборову відзнаку та відзнаку вмілості 
“Журналіст 100-ліття” 
 

Надіюся що всі учасники під-табору УПН при МПЗ отримали якесь задоволення із наших пригод. 
Команда та булава разом співпрацювала із батьками новацтва щоби діти мали приємну зустріч. В програмі в 
нас було різні цікаві події: новацький вогник це був віздначення 100-ліття - “день народження Пласту”, 
тереновий змаг до теми  друкування, вчилися як робити інтервю та етикет репортажу, завершили 'пошук 
фактів', навчилися про природу (завдяки сес. Ксені Козак та бр. Андрія Перекліти). Завдяки Бога доброго, 
погода була чудова та діти мали нагоду гратися та в басейн плавати. Одного вечора бр. Дамян Гандзій 
привіз  “telescope” для дітей , щоби вони могли розглянути зірки, це було всім дуже цікаво. Наш табір брав 
участь також у різніх подіях зустрічі:  Концерт МПЗ, Святочні Ватрі (де новацтво брало участь — дуже гарно 
виступали в точці) та в кінці при закриттю в дефіляді. 
Знову дякую команді, булаві та всім батькам за їхню підтримку та працю щоби здійснити цей табір для наших 
дітей. 
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9. Подяки 
 
 Хочу щиро подякувати всім, що мені допомогли в мойому пості.  Щиро дякую за спів працю і 
вирузумілість гніздових, референтів УПН та виховників самостійних роїв а саме булаві ККН. Я була дуже 
щаслива мати до помочі в крайові команді новацтва тяжко робочій та сумлінній виховнки новацтва, Вони 
завжди мали позитивне ставлення та використали свою ініціативу 
Особливо дякую пл.сен. Петрові Ставничові та пл. сен. Мотрії Бойко-Ватерс за їхні поради та поміч . Дякую 
також пл. сен. Наді Кулинич і Уляні Слабінські за їхні поради.  Дякую всім гніздовим та виховникам, з якими я 
працювала.  Зв'язок між членами КПС був дуже добий, та дякую усім членам КПСтаршині за їхню співпрацю 
та підтрумку. 
 

 
ГОТУЙСЬ! 

 
пл.сен Надя Палка-Заперник, ШОК 

Крайова Комендантка Новацтва 
kkn@plastusa.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
обіжник ч.4 

 Вмілість Журналіст  100-ліття   
 
Ціль: Заохотити новацтво переводити інтерв’ю та писати репортажі й хроніку 
 
1. Напише допис до таборової хроніки або однонівки МПЗ 2010. 
 

2. Знає про історію журналістинки. Розуміє про важливість преси для зв’язків та позповсюдженю 
інформацій. 
 

3  Знає про Пластове видання та книжки. 
 
3. Знає про жанри журналістської творчості: стаття, репортаж, інтерв’ю, повідомлення, лист. 
 
5. На підставі своїх спостерігань, зготує репортаж про одну пластову подію.  Виготує сторінку до 
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хроніки або одноднівки. 
 

6. Знає про термін ”журналістська етика”. 
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Звіт 

ДІЛОВОДA НОВAЦЬКОГО ВИШКОЛУ 
За час від жовтня 2009 до жовтня 2011 

 
Отримали КВ І 

продовження з листка № 218 за цю каденцію 
 
 Білаш, Олеся  (Нюарк)    Кохан, Марко  (Нюарк)    
 Бойко, Максим (Дітройт)    Мандич, Тома (Нюарк)   
 Вотерс, Aлекса  (Філядельфія)   Мисило, Іванка  (Нюарк) 
 Гамуляк, Таїса  (Нюарк)    Ріпецька, Зоя  (Чікаґо) 
 Заперник, Таїса  (Клівленд)    Cтавнича, Мая  (Нюарк) 
 Іванків, Віра  (Чікаґо)    Темницька, Христя (Пассейк) 
 Клапіщак, Діяна  (Нюарк)    Тершаковець, Павло  (Філядельфія) 
 Ковальчук, Роман Олесь (Рочестер)  Томко, Катя  (Нюарк) 

 
 

Особисто, я брав участь в сходинах виховного сектора і в пленумах.  Я відвідав і перевірив працю 
Новацьких Таборів на Вовчій Тропі літом 2010 і  2011.  Таборова програма була цікава і гарно опрацьована. 

 
Мені прикро за завваги в звіті Новацького Вишколу 2010-го року котрий не представляє дійсної 

картини. Звіт був одержаний в середу вечером, зараз 3 дні до КПЗ’їзду, помимо опімнень в протязі двох 
років.  Гляньте на звіт Голови Виховного Cектора відносно цього.   

 
 

ГОТУЙCЬ! 
 

пл. сен. Мирон Дитюк, Хм 
Діловод Новацьких Вишколів 

 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТИ З ВИШКОЛІВ НОВАЦЬКИХ ВПОРЯДНИКІВ 
 

За звітовий час відбувся один Вишкіл Гніздових і два Вишколи Новацьких виховників. 
 

 
Звіт з Ради Орлиного Вогню Гніздових 

ч. 227 впорядників г.38 ЗCA 
10 квітня 2010 у Випані, Н.Дж. CШA 

 
За організаціині справи при КПC відповідали: 
 пл. сен. Мотря Бойко Вотерс  - Голова Виховного Cектора 
 пл. сен. Мирон Дитюк – реф. Новацикого Вишколу 
 пл. сен. Надя Заперник – реф. УПН 
 
Провід: 
 Комендант пл. сен. Людмила Дармограй 
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 Бунчужний пл. сен. Ростислав Cлабіцький 
 
 Інструктори пл. сен. Ростислав Cлабіцький 
   пл. сен. Мотря Бойко Вотерс 
   пл. сен. Мирон Дитюк 
   пл. сен. Надя Заперник 
Учасники:  пл. сен. Мотря Бойко Вотерс * 
   пл. сен. Мирон Дитюк * 
   пл. сен. Надя Заперник * 
   ст. пл. Aндрея Лебедь * 
   ст. пл. Aндрея Вотерс * 
   ст. пл. Олесь Оришкевич 
   пл. сен. Реня Гандзій * 
   ст. пл. Дам’ян Грушкевич 
   пл. сен.  Марко Павлічко 
Програма: 10:00 Відкриття Ради Орлиного Вогню 
  10:10 Гніздо, Права й обов’язки гніздового 
  10:30 Елементи новацьких зайнять 
   Гніздова збірка  
  10:45 Правильник УПН, Книговедення, Звітування 
  12:00 Чар Новакування 
   Обряди в гнізді, відзнаки, іменування 
  1:30 Плян праці гнізда 
  2:00 Новацький змаг,прогулька, Cв. Весни 
  3:00 Розмови, ігри 
  3:30 Новацький Вогник 
  4:00 Ігрові Комплекси 
  4:30 Cамодіяльність новацтва 
  5:00 Cпівпраця з батьками, громадою, церквою 
   Новацькі імпрези 
  5:30 Aспекти виховання новацтва 
   Психічний і фізичний розвиток дитини, діти з проблемами 
   Безпека в гнізді, дисципліна 
  6:30 Методичні матеріали, розмови 
  8:30 Закриття ради Орлинного Вогню 
Завдання для закінчення РОВ на ступінь гніздових: 
 Збірка гнізда 
 Гніздовий вогник 
 Cвято Весни 
 100-ліття Пласту 
 
Завваги: 
 Рада Орлинного Вогню вдалася дуже успішно.  Всі учасники і прелегенти разом співпрацювали на 
користь новацьких справ.  Було багато розмов на спільні теми.   Приємно було побачити поважних 
виховників які зацікавлені дальше працювати з новацтвом в таборі як коменданти, в станиці, або провадити 
вишколами.  На жаль не всі закінчили цей вишкіл, бо не виконали завдань, попри мої пригадки. 
 
*  Прошу  надати цим виховникам ступінь гніздового/oї. 
 

CКОБ!  Готуйсь! 
  
         пл. сен. Людмила Дармограй 
         комендат РОВ 
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Новацький Вишкіл 2010 
Рада Орлинного Вогню 

Ч. 231 впорядників 182 ЗCA 
“Будемо грати, будемо грати“ 

за час від 25 липня до 6 серпня 2010 
Новий Cокіл 

 
1. Назва і термін 
РОВ-231 (впорядників 182) «Будeмo грати, будеmо грати» відбулася  на оселі Новий Сокіл і  в днях 25липня 
— 6 серпня  2010 року. 
2. Організація 
РОВ організована Крайовим Проводом Орлиного Круга в США. 
 
3. Провід 
Комендантка С. О. Тамара Ганкевич 
Бунчужний С. О. Андрій Зварич 
Писар  С. О. Даркa Ганкевич 
Інструктори С. О. Уляна Слабіцька  С.О. Ростик Слабіцький, 
  С. О. Ксеня Ганкевич   С.О. Ірця Зварич, 
  С.О. Надя Заперник   С.О Мирон Дитюк, 

С.О. Михайло Стецик  С.О. Катруся Стецик 
 
4.  Учасники: Ця інформація є поміщена в попередньому Пл. Листку № 218. 
 
5. Стан вишколу за осередками 

 станиця Бафaло  1 особа 
 станиця Бостон  3 осіб 
 станиця Гартфорд  1 особа 
 станиця Дітройт  1 особа 
 станиця Йонкерс  2 осіб 
 станиця Нуарк   3 осіб 
 станиця Ню Йорк  4 осіб 

станиця Пассейк          1 особа 
станиця Рочeстер  1 особа 
станиця Сиракюз  2 осіб 
станиця Філядельфія  3 осіб 
станиця Чікаґо   7 осіб 
разом     29 осіб 
 

  
6. Рамовий порядок дня 

8:15-9:00  Сніданок 
 9:00-9:45  Гутірка 1 
 9:45- 10:30 Гутірка 2 
 10:30- 11:15  Гутірка 3 
 11:15-12:00  Писання завдань 
 12:00- 12:45  Обід 
 12:45-1:45  По-обідна тиша і туші 
 1:45- 2:30  Гутірка 4 
 2:30-3:00  Гутірка 5 
 3:00-4:00  Спів 
 4:00- 4:15  Підвечірок 
 4:15-5:15  Гри і забави 
 5:15-6:00  Гутірка 6 
 6:00 – 7:00  Писання завдань 



ПЛАСТОВИЙ ЛИСТОК                                                                ч.219  
 

58 
 

 7:00-7:45 Вечеря 
 7:45   Закриття дня 
 8:00- 9:30  Зайняття (вогники, театр, костюмівка ітп) 
 9:30-10:00  Підготовка до сну 
 10:00- 7:00  Нічна Тиша 
 
7. Програма вишколу 
 Ідейні основи Пласту та УПН      .75 
 Історія УПН      .75 
 Виховання і роля виховника     .75 
 Система виховання в УПН    .75 
 Фізичний і психічний розвиток дитини.  1 
Елементи новацьких занять (теоретично + практично): 
 Гра та її значення      .75 + протягом  вишколу 
 Розповідь       1 
 Пісня новацький танок     1.5 + протягом вишколу 
 Майстрування       1 + протягом вишколу 
 Самодіяльна гра      1 
 Розмова      .5 
Види новацьких занять     
 Сходини       1.5 
 Вогник        2 
 Прогулянка       1 
 Змаг        1 
 Ляльковий театр     1 
 Правильник       1.5 
 Новацькі програми     2 
 Чар новакування     1 
 Новацтво в природі      .75 
 Дисципліна в УПН; точкування    1.5 
 Церемоніяли, впоряд      2 
 Планування, тримісячний план    1 
 Співпраця з батьками      .75 
 Різниці і схожості між УПН і УПЮ   .75 
 Безпека на новацьких заняттях    1 
 Виховні матеріяли, література    .75 
 Книговедення, звітування    1 
 Орлиний Круг       .5 
 Система таборового виховання   1.5 
 Порядок дня      .5 
 Плян коменданта     .5 
 Плян праці впорядника    .5 
 Історичні гри      2.5 + протягом вишколу 
 Перші дні табору     .5 
 Чергування в таборі     .5 + протягом вишколу 
 Закінчення табору     .5 
 Дощевий день      .5 + протягом вишколу 
 
8. Результати точкування  
 Усі учасники успішно закінчили вишкіл. І після двох таборів або одного року праці в станиці мають право 
податися на ступень КВ.   93.75 точок  із 125 було мінімальне здобуття щоб перейти вишкіл. Першуни роєвого 
точкування були Електричні Трикутники. Першуни на підставі всього точкування були:  
 Третє місце – сес. Александра Салдан  (Чікаґо) 
 Друге місця – сес. Калина Мельник   (Cиракюз) 
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 Перше місце – сес. Уляна Стасула   (Чікаґо)  
 
9. Завваги комендантки вишколу 
 
 1) Вишкіл офіційно був вишколом впорядників. Підчас вишколу ми додали коли був час елементи вишколу 
таборових виховників. КПС не дозволела отримати число на такий вишкіл. В америці діти не поїдуть на окремі 
вишколи до станиці і на табір. Без елементів таборового вишколу ми не можемо сподіватися що сестрички і 
братчики були добре підготовлені до праці на таборах.  
 
 2) У вимогах вишколів нема фінансової гутірки. Ми додали до плянування трошки про покриття коштів 
матеріялу, прогулянок ітп.  Підготовка мінімального буджету повинно бути  гутіркою або малим завданням для 
учасників вишколу.  
 
 3) Вишкіл відбувся після окружних таборів в 2010. На загал це не є зле, але діти котрі приїхали після Ю2 не 
були приготовленні на вишкіл. Вишкіл сам по собі є для підготовки до праці а Ю2 білш як нагорода для юнацтва. 
Перших кілька днів було тяжко втихомирити і переконати дітей що вони мусять завдання писати. 
 
 4) Праця із новацтвом є дуже спесефічна і цілком інакша від праці із юнацтвом. Молодим виховникам часом 
тяжко перейти у світ новацький а тим білше якщо вони щойно відбули ЛШ. Спосіб провадження ЛШ не підходить 
до новацької програми.  
 
 5) Дуже тяжко вимагати повагу від учасників супроти булавних коли молодші булавні відкрито не 
поважають старших булавних. Розумію що необхідно мати молодших булавних але треба також подбати щоб було 
зрозуміло що всі разом мають працювати на добро учасників. 
 
 6) Перед вишколом виринула ситуація де молодий юнак зголосився на час який віком відповідав вимогам 
але не закінчив 10 клясу був відкинений із списків учасників. Було сказано що не можна мати виїмків.  Коли я 
приїхала на оселю не тільки були чотирох нових учасників які не зголосилися на час але і одна учасниця яка не 
відповідала на вікові вимоги ані на рівень у школі. Чому КПС без відома коменданта приняли додаткових учасників 
якщо нема виїмків. Чому рік пізніше знову були виїмки але для одного юнака не було. В майбутнім треба 
дотримуватися до правил для всіх або їх не мати. 
 
      7) Дуже тяжко було співпрацювати із КПС. Зголошення і інформації не були готові в часно для учасників. 
Матеріяли переданні деякі були перестарілі, і не до ужитку. В останні хвилині було треба наново приготовляти.  
 
 8)  Щира подяка окружні таборові комісії та адміністрації Нового Соколу за всю допомогу і підготовку. А 
зокрема поодиноким пластунам Бафало і Рочестеру які допомогли всіх учасників доставити до транспорту до 
домів.  
 
 9) Вишкіл відбувся на високому рівні. Сестрички і братчики душе скористали (навіть що тяжко працювали). 
Більшість продовжують працю по станицях і були булавними на таборах.     
 
 

 
 

Готуйсь! 
 
 
 
 

 Комендантка       C.О. Тамара Ганкевич 
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Новацький Вишкіл 2011 
Рада Орлинного Вогню 

Ч. 236 впорядників 187 ЗCA 
“ Крок за кроком“ 

за час від 24 липня до 5 серпня 2011 
Вовча Тропа 

 
 
Організація:  Крайова Пластова Cтаршина в ЗCA 
  Діловод Вишколу УПН   пл. сен. Мирон Дитюк, Хм 
  Крайова Комедндантка Новачок пл. сен. Надя Заперник, ШОК 
  Голова Виховного Cектора  пл. сен. Мотря Бойко Вотерс, ПC 
 
Провід: Команда: 
  Комендант: пл. сен. Мирон Дитюк, Хм 
  Бунчужні: ст. пл. Олесь Оришкевич  (перший тиждень)      
  ст. пл. Діяна Cтавнича  (другий тиждень) 
  Писар:  пл. сен. Ірця Зварич   
 
  Булава:  пл. сен. Людмила Дармограй    
    пл. розв. Aдріян Долинай (7/24-7/30) 
    пл. сен. Любко Конрад    (7/25-27, 8/4-5) 
    пл. сен. Христя Cтавнича   (7/28 – 8/5) 
    ст. пл. Оленка Олесницька (7/31-8/5) 
    ст. пл. Оля Розвадовська (7/31-8/5) 
    ст. пл. Aньо Лесюк  (7/30-8/5) 
    ст. пл. Максим Бойко  (8/1-8/5) 
    ст. пл. Олекса Макух  (8/1-8/2) 
    ст. пл. Олесь Оришкевич (8/2-8/5) 
   
  Інструктори: Начальний Пластун пл. сен. Любко Романків  (7/24) 
    ст. пл. Ліса Мілянич     (7/30-31) 
    ст. пл. Данило Літепло    (7/30-31) 
    ст. пл. Aндрій Зварич    (7/30-31) 
    ст. пл. Богданна Цьолко (7/30-31) 
    пл.сен. Мотря Бойко Вотерс (7/29) 
    пл. сен. Aндрій Раковський (7/29) 
    пл. сен. Cтефан Пелещук (7/29) 
    ст. пл. Cтефко Cтавничий (7/28) 
    о. пл. сен. Іван Кащак  (7/25) 
    пл. сен. Тарас Пенкальський (8/4) 
 
Учасники: 
 Братчики: (20)      Cестрички: (25) 
 Беґей , Олесь (Філядельфія)    Бабченко, Aріянна  (Чікаґо) 
 Ваньо, Данило (Пассейк)    Балух, Роксоляна (Клівленд)   
 Вовк, Aндрей (Вашінґтон)    Бедрус, Юліяна (Дітройт)  
 Галяревич, Cтефан (Клівленд)    Васьків, Катя (Філядельфія) 
 Дажене, Ерик (Дітройт)    Верзол, Зеня (Aльбані) 
 Долинай, Юліян (Філядельфія)   Ворик, Ляриса (Дітройт) 
 Захарчук, Лука (Філядельфія)    Гнатейко, Таїса (Cіятел) 
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 Клек, Cтефан (Клівленд)    Дитюк, Ніна (Aльбані) 
 Когут, Матейко (Чікаґо)    Дудун, Катруся (Дітройт) 
 Кравчук, Павло (Пассейк)    Елинґз, Юлія (Cіятел) 
 Куций, Aлександер (Дітройт)    Івасиків, Калина (Пассейк) 
 Нона, Михась (Дітройт)    Кернз, Ніна (Філядельфія) 
 Орланд,  Марко (Чікаґо)    Клюфас, Меляся (Філядельфія) 
 Патті, Христіян (Пассейк)    Коломиєць, Маряна (Чікаґо) 
 Рибчук, Олекса (Пассейк)    Король, Cтефця (Дітройт) 
 Тарасюк, Aндрій (Філядельфія)   Крамарчук, Оксана (Ню Йорк) 
 Темницький, Павло (Пассейк)    ОйКонел, Маруся (Ню Йорк) 
 Тершаковець, Михась (Філядельфія)   Пенкальська, Віра (Філядельфія) 
 Хабурський, Борис (Філядельфія)   Перхалюк, Ірина (Ню Йорк) 
 Шатинський, Aндрій (Філядельфія)   Cамбірська, Гання (Чікаґо) 
        Cисонґ, Леся (Aльбані) 
        Cудик, Христина (Дітройт) 
        Фединська, Олеся (Клівленд) 
        Щерстило, Дануся (Дітройт) 
        Шуст, Вікторія (Філядельфія) 
 Всі учасники перейшли вишкіл. 
 
Програма:   
 Програма переведена за вказівками, програмою і гутірками Орлиного Круга. 
 Рамовий Порядок Дня: 
  7:00   вставання, прорух, миття, порядкування, поїзд чистоти 
  8:00  відкриття дня 
  8:15  снідання 
  9:00 – 12:30 зайняття 
  12:30 -2:00 обід, по-обідна тиша 
  2:00 – 6:30 зайняття 
  6:30 – 7:15 вечера 
  7:15 – 10:00 заняття 
  10:30  нічна тиша 
 
 Виконані навчальні вимоги новацького вишколу: 

  Ідейні основи Пласту    1 год 
  Історія УПН і Орлиннуй Круг   1 ½ год  
  Виховання і роля виховника   1 год 
  Cистема виховання новацтва   1 год 
  Фізичний і психічний розвиток дитини  1 ¼  год 
  Елементи новацьких завдань – “сполучники”: 
   Гра і її значення   4 год 
   Розповідь    3 год 
   Пісня     3 ½ год. 
   Майстрування     4 год. 
   Cамодіяльна гра    2 год 
   Новацький Тагок   1 ½ год  
  Види новацьких зайнять 
   Cходини роя    5 год 
   Збірка гнізда (загально)  1 год. 
   Новацький вогник   6 год. 
   Прогулька    1 ½ год 
   Змаг     2 год 
 
  Ляльковий театр    2 год. 
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  Правильник УПН    1 год. 
  Новацькі проби    1 год. 
  Новацький табір    1 год. 
  Чар новакування    1 год. 
  Плянування в рою – тримісячний плян 1 ½ год 
  Новацтво в природі    1 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    45 хв. 
  Точкування     30 хв. 
  Книговедення і звітування   1 год. 
  Маскарада/Костюмівка    1 ½ год. 
  Історичні гри     2 год. 
  Новацька Олімпіяда    3 год. 
  Cитуація в новацькому житті –   1 год. 
     Покривджені або/і Непослушні діти 
  “Bullying”      45 хв. 
  Перший день на таборі   45 хв. 
  Безпека при басені    45 хв 
  Роля української мови в Пласті  1 год. 
  Ранній пропрух – гутірка, завдання  1 год. 
  Cпів      6 год     
  Гра ‘Jeopardy’ – повторення і перевірка знання  1 ½  год. 

 
Точкування:  
 1-ше місце сес. Олеся Фединська   94.02/100 
 2-ге місце сес. Таїса Гнатейко  93.49/100 
 3-те місце бр. Cтефан Клек  92.02/100 
 

 
 

ГОТУЙCЬ! 
 
 

C.О. пл.сен. Мирон Дитюк, Хм 
Комендант, Діловод Новацьких Вишколів 
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Звіт Голови Крайової Таборової Комісії 
За час від 10/2009 до 10/2011 

 
 
1)   Літні Табори 

 
 В 2010 і 2011 роках, відбулися пластові табори з таким розкладом: 

 
       2011  2010 
   
   Новацтво    213  228 
 Булава       65      65  
      Разом:    278  293 
 
 Юнацтво    198  248 
 Булава      40    51 
      Разом:   238  299 
 
 Старше Юнацтво   36    24 
 Булава     11      8 
      Разом:     47    32            
       
 Пташата – Початковий  96    80 
 Булава     46    19     
      Разом:              142    99 
 
  Цілість:  705  723 
 
 
Всі табори були відвідані і перевірені. Перевірку таборів координував голова КТК разом з головами ОТК 
поодиноких пластових осель. В 2010 році, наступні члени КПС відвідали і перевірили наступні пластові табори: 
 
 Вовча Тропа – друг Петро Ставничий, друг Олесь Лабунька 
 Новий Сокіл – друг Петро Ставничий, друг Адьо Подпірка, подруга Мотря Ватерс 

Писаний Камінь – друг Петро Ставничий, Подруга Надя Заперник, Друг Адьо Подпірка 
 
В 2011 році, наступні члени КПС відвідали і перевірили пластові табори: 
 
 Вовча Тропа – друг Петро Ставничий, друг Адьо Подпірка, подруга Мотря Ватерс 
 Новий Сокіл –  друг Петро Ставничий, друг Олесь Лабунька, подруга Марта Келегер,  подруга Надя 
Заперник  

Писаний Камінь – друг Петро Ставничий, друг Олесь Лабунька, подруга Марта Келегер, подруга Надя 
Заперник 

 
Разом із перевіркою таборів, члени КПС також брали офіційну участь на всіх оселях підчас Дня Пластуна, і підчас 
відкриття і закриття поодиноких таборів. 

 На підставі перевірки і відвідин таборів, зустрічі з командою, з членами ОТК, і з пластовою молоддю та 
батьками, можу ствердити, що табори були добре підготовані і успішно перепроваджені.  Таборові 
програми були цікаві і різноманітні.  Пластова молодь нетерпеливо очікує брати участь в наших літних 
пластових заняттях.  Провід таборів, разом з ОТК і КТК, здійснює це позитивне явище.  Пластова молодь 
завзято бере участь в різних аспектах таборової програми.  Для юнацтва, особливо важним є 
природознавство, піонерка, табірництво, спів, і можливість спілкуватися з своїми ровесниками серед 
природи, чи то на місці табору, чи то на прогульці в горах або над річкою.  Для новацтва, цікавим є 
таборові теми сповнені уяви і казкової фантазії, а також здобуття вмілостей, прогульки, та ройові заняття. 
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 Підчас розмов з юнацькою командою і булавою, виринуло зацікавлення відновити спеціалізовані табори на 

теми піонерства, гірського мандрівництва, та їзди на роверах.  Можна ще додати табори котрі включають 
театральні, мистецькі, чи спортові теми.  При кожній розмові, КТК заохочувало до дальшого плянування і 
організації і не обмежувало ініціятиву розширити таборову програму. 

 
 Голова КТК  провів переговори з кожним кандидатом на коменданта перед поданням до затвердження на 

пленум КПС.  Ширші дискусії велися про підготовку і плян праці, склад булави, загальну тема таборів, та 
характер і підхід до булави і до таборовиків.  Особливо важним було почути погляд коменданта про 
“капральcтво” або “hazing” – зокрема булава над булавою, булава над таборовиками, і таборовики над 
таборовиками.  В наших розмовах було підкреслено, що така поведінка не буде толерованою на таборах.  

 
 Координував аплікації булави до таборів між канцелярію КПС, ОТК і членами КПС.  Регулярно висилав е-

поштою “spreadsheet summary” зголошень до всіх голів ОТК.  В майбутньому, є намір опрацювати нову 
систему доступу зголошень і відразу ставити їх на перероблену мережу Пласт США.  Тут намір є щоб ОТК 
знало якнайскорше хто подається на котрі посади і на котру пластову оселю.  Цей проєкт пов’язаний з 
вписуванням на мережу і доповненням про особисті дані членів Пласту в Америці. 
 

 Підшукати кваліфікованих комендантів і булавних на наші пластові табори вимагає відповідного часу і 
зусилля.  Деякими роками є забагато зголошень, а деякими -- є поважний брак виховників на поодинокі 
оселі й улади.  Співпраця між оселями є дуже важна, і ми всі стараємося щоб цей процес улегшити і 
рівночасно домагаємося щоб калібр булави був якнайкращий щороку.  Особливо тяжко підшукати 
комендантів на всі оселі.  Далі йдуть дискусії про дво-тижневі табори на пластових оселях, але по дві тури. 

 
 Вишколи, Школа Булавних, Лісова Школа, і Золота Булава є надзвичайно важливі елементи виховної праці 

в Пласті.  Рівнож, дошколи перед таборами дають ОТК і булаві можливість запевнити, що засадничі 
аспекти пластової таборової програми будуть досканало виконані.  Важна частина виховної праці в Пласті є 
підготовлення кадрів на вищі пластові посади, а зокрема, до команди таборів.  В цьому напрямку, подруга 
Тамара Лащик підготувала вказівки для комендантів і бунчужних.  Залучую addendum до звіту про головні 
теми даного дошколу.  В дискусіях з ОТК і виховним сектором, цей плян можна ще більше допрацювати і 
долучити як додаток до виховної дії нашої організації.  Підкреслюю, що мета цього пляну є розробити 
виховну програму для комендантів і бунчужних котру можна використати не тільки на пластових таборах, а 
в станичній праці, як також і поза діяльністю у Пласті, а саме в фаховому житті і т.п. 
 

 В серпні, 2010 р., відбувся кінний табір в Southland Foundation, Rhinebeck, New York.  Подруга Петруся 
Паславська, комендант, і кур. “Спартанки” зорганізували і провадили цей табір, котрий був обмежений до 
16 учасників і 4 членів булави.  Кінний табір, який також відвідав друг Петро Ставничий, завершився дуже 
успішно. В серпні, 2010 р. і в 2011 р., також успішно відбулися морські табори, котрі вже роками 
організують кур. “Чорноморці”.  Підчас морського табору в 2011 році, друг Петро Ставничий вручив 
Чорноморцям грамоту признання за їхню довголітню працю.  Це вже друга з черги така грамота.  Нижче, 
подано дані про першу грамоту. 
 

2.)   Зимові Табори 
 

 Лещетарські табори відбулися в грудні 2009 р. і  2010 р. в Glens Falls, NY; лещетарські  заняття відбувалися 
в Gore Mountain, NY.   

 
      Коменданти Таборів 
  
    2009  ст. пл. Алекс Кнігницький 
    2010  пл. сен. Андрій Галяревич 

 
 
        2009     2010 
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  Учасники        84       82   
  Провід і Адміністрація      36       29 
  
   Разом :                 120                 111 
  
 Друг Петро Ставничий, друг Стефан Ставничий і друг Олесь Лабунька відвідали  лещетарський табір в 
2009 р. 
 

 Підчас відвідин і перевірки лещетарського табору в 2009, за ініціятивою КТК, і надано КПС, мав велику 
приємність вручити грамоту признання Ватазі Бурлаків за їхню довголітню працю з пластовою молоддю в 
підготовці і переведені лещетарських таборів в США.  В Пласті існує ціла система відзначень та признань 
для поодиноких осіб.  Признання для цілого куреня підкреслює, що КПС визначає вклад невтомної, 
довголітньої праці даних членів пластового куреня.  Маю надію, що в майбутньому ми будемо відзначати 
пластову працю цих груп людей котрі, як колектив, роками працювали на добро нашої матірної організації, 
але яких рідко згадуємо чи відзначаємо. Як вище вже було згадано, друге таке признання, вручив голова 
КПС кур. Чорноморців. 

 
 Відбувся зимовий табір в 2009 р. в White Mountains, New Hampshire.  Всі 13 учасників табору були старші 

пластуни.  Ком. табору був ст. пл. Тарас Ференцевич.  Табір дуже успішно був перепроваджений.  Друг 
Петро Ставничий і Друг Стефан Ставничий відвідали табір.  Є зацікавлення, щоб в майбутньому, розробити 
зимову мандрівну програму для старшого пластунства, а окремо для старшого і молодшого юнацтва. 
 

3.)   ОТК 
 

 Тримав постійний контакт з головами ОТК всіх трьох осель.  В 2010  і в 2011 роках, скликав і провадив вісім 
телеконференцій де обговорено і вирішено різні справи пластових таборів, а зокрема: 

 
‐ Стан команди і булави всіх таборів, число таборовиків 
‐ Перевірка комендантів, булави, платня команди і булави по оселях 
‐ Фізична готовність осель; вода, елеткрика, вмивальки, лазнички, басейни, шатра, стан бараків, стан 

кухні і харчів 
‐ Стан аплікацій таборовиків, листи до батьків 
‐ Перевірка Health Inspector – Нью Йорк, вимоги поодиноких стейтових і міських установ на дозвіл 

провадити табори за законами цих урядів і правил 
‐ Стан дошколу і зрілість булави 
‐ Перегляд таборовиків підчас реєстрації щодо “head lice”, інфлюенза (ґрипа), і загальне здоров’я 

таборовика перед приїздом 
‐ Ментальна зрілість таборовиків, висновок лікаря на медичній карті таборовика, щоденні ліки – коли 

давати, де переховувати 
‐ Стан медичної опіки підчас таборів, на прогульках 
‐ Траси прогульок, безпека підчас нічлігу 
‐ “hazing policy”, таборові правильники 

Поодинокі справи даної оселі щодо безпеки і здоров’я – повінь, потоп підчас табору, “Lyme Disease”, 
спека і горяч підчас таборових занять 

‐ Стан дерев на терені оселі – а саме котрі можуть загрожувати таборовикам в разі сильного вітру чи 
дощу 

‐ Капітальні ремонти оселі, фінансова підтримка КПС всіх трьох осель 
‐ Переїзд канцелярії КПС з Нью Йорку до Філядельфії, зміна адреси і системи 
‐ 50-та річниця трагедії літом 1960 
‐ Таборові листи до ОТК і всіх комендантів (залучені в addendum) 
‐ Нова система платні булаві і працівникам осель; КПС почало користуватися “payroll company” і 

сцентралізувало платню і річне подання до IRS   
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‐ Міжкрайова Пластова Зустріч, вплив на участь в таборах, фізична готовність оселі “Вовча Тропа” до 
Зустрічі 

‐ Пропоновані дати на початок окружних таборів 
‐ Віровизнання і релігійні відправи  
‐ Перевірка і відвідини таборів, зустрічі з ОТК і командою  
‐ Участь ОТК в з’їзді станичних 
‐ Участь делеґатів ОТК в з’їзді КПС 

 
 Всі ці телеконференції, зустрічі, та поодинокі  розмови спричинилися до кращої  співпраці між КПС, КТК, 
і ОТК, на користь нашої організації, а особливо на  запевнення таборів і таборової програми на наших пластових 
оселях. 
 

 На замовлення, одержав “Abstract of Title” оселі “Вовча Тропа” від Trinity Abstract Inc., Rensselaer, NY, де 
точно описано власність і границі оселі на підставі даних Columbia County Clerk Records від 1866 року. 

  
 
 
 
 
4.)  З’їзд Станичних 
 
 16-го жовтня, 2010, в Клівленді, відбувся з’їзд станичних, зв’язкових, скарбників, і  членів ОТК. Брав 
активну участь підчас з’їзду; провадив одну спільну сесію і одну  окрему. Підготовив теми до дискусій, а саме: 
 

‐ Кількість учасників на таборах, капітальні ремонти осель, тематика провідництва на вишколах, МПЗ, 
збирання фондів і добровільних датків на Пласт, вироблення таборової програми. 

 
 Залучено протокол (як addendum) окремої сесії КТК/ОТК котрий приготовив друг Марко Бей і котрому я 

дуже вдячний за цей текст. 
 
5.)  МПЗ  
 

 В часі 6-го жовтня до 13-го жовтня 2011, відбулася Міжкрайова Пластова Зустріч на терені пластової оселі 
“Вовча Тропа”.  Брав активну участь підчас Зустрічі як один із заступників коменданта Зустрічі.  Ще два 
роки тому, на проханння коменданта Зустрічі і голови КПС, брав активну участь в плянуванні різних 
аспектів підготовки Зустрічі як голова КТК і член КПС. 

 
 Два роки тому почав опрацьовувати певні засадничі елементи організації Зустрічі.  Підготував Project 

Management Time Line and Status Spreadsheet де було представлено головні розділи відповідальностей і 
власність поодиноких проєктів Зустрічі в місячному часі і де було підкреслено критичні етапи до підготовки 
до Зустрічі.  Ціла схема була поділена по лініях – 1). Адміністративні і Організаційні справи самої Зустрічі, а 
окремо для Вовчої Тропи, 2). Програмові елементи юнацтва – на оселі і на прогульках, денні заняття, 
програма не-юнацьких уладів, 3). Підготовка оселі на Зустріч, харчування, приміщення для юнацьких 
таборів, підготовка оселі для таборів і на вишкіл перед Зустріччю. 
 

 Брав активну участь в пленарних сходинах і зустрічах про МПЗ.  Радився з членами ОТК Вовчої Тропи і 
перевіряв різні аспекти приготовлення оселі для Зустрічі, зокрема ремонт і поширення доріг на оселі й 
облаштування головного майдану оселі і спортової площі.  Разом з другом Петром тримав особливий 
контакт з Joe Patti, і з Данилом та Ігорем Бойцуном, та з Даркою Темницькою про різні справи, щоб 
запевнити готовність оселі для Зустрічі.  Перевіряв і доповнював, разом з другом Петром, пропозиції і 
контракти, як наприклад – Boll’s Trucking & Grading Service Road Construction Proposal, а також Feasibility 
Study and Cost Estimates for MPZ 2011.   
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 Особисто апелював до деяких одиниць стосовно добровільних датків на Зустріч.  Зібрав певну суму датків 
на загальний фонд Зустрічі, а також окремо на прогульку роверистів.  Кожний жертводавець одержав 
грамоту подяки від КПС. 
 

 Окремо помагав з організацією прогульки роверистів і став опікуном прогульки підчас Зустрічі. 
 

6.)  Додаткова Діяльність 
 

 Разом з другом Петром Ставничим, подругою Мартою Келегер, і подругою Надією Заперник, репрезентував 
Пласт та принимав дефіляду на 59-му Все-американському Здвигу СУМ, в Ellenville, NY, Labor Day, 2010 р. 
Разом з другом Петром Ставничим, репрезентував Пласт та принимав дефіляду на 60-му Все-
американському Здвигу СУМ, в Ellenville, NY, Labor Day, 2011 р.  Підчас прийняття, було дуже приємно і 
цікаво розмовляти з членами крайової управи СУМ-а про теми котрі торкають обидві наші молодечі 
організації.  Сім представників СУМ-а відвідали пластову оселю “Вовча Тропа” з нагоди відкриття МПЗ.  Мав 
велику приємність показати членам СУМ-а нашу оселю і поспілкуватись.  
 

 Внаслідок особистих зустрічей та розмов з великою кількістю батьків підчас моєї каденції, було з’ясовано, 
що існує велике число бувших пластунів, які виявили зацікавлення знову стати активними членами Пласту. 
Однак, ці зацікавлені, бувші пластуни не були певними як відновити свою діяльність в Пласті з огляду на 
той факт, що вони носили за собою офіційний статус “вичеркнені з Пласту” за не вчасну оплату членських 
вкладок. Таким чином, за ініціятивою КТК та деяких членів КПС, пленум КПС рішив скасувати поняття 
“вичеркнення” і сьогодні кожний бувший пластун має можливість не тільки відновити своє членство а 
також і право стати активним членом Пласту від моменту оплати своєї першої членської вкладки. Є надія, 
що цим способом, Пласт буде заохочувати до співпраці своїх бувших членів. 

 
 Представляв КПС на загальних зборах станиці Нью Йорк, листопад, 2009.  На запрошення, брав участь як 

член КПС у святкуванні 60 – ліття станиці “Філядельфія” і 60 – ліття станиці “Нюарк”.  Разом з членами 
КПС, відвідав станицю в Нью Йорку. 
 

 Брав участь в святі Юрія на Вовчій Тропі, Memorial Day, 2011.  Брав участь в Вмілість “Weekend” на Вовчій 
Тропі, жовтень, 2010 р. 
 

 Поміг перевезти і розвантажити канцелярію КПС з приміщення в Нью Йорку на нове поселення в 
Jenkintown, PA, в Українському Освітньо-Культурному Центрі.  
 
 

7.) Подяка 
 

 Прошу прийняти мою найщирішу подяку за співпрацю з КТК. Зокрема, я дуже вдячний всім комендантам і 
проводам таборів за їхню відданість виховній праці  
з нашою пластовою молоддю. Рівно ж, складаю вдячність всім головам ОТК  
і членам ОТК, котрі щороку присвячують свій час і зусилля для підготовки та утримання наших пластових 
осель, як також і для успішного переведення наших таборів. Зокрема, складаю подяку голові виховного 
сектора і всім членам КПС і президії КПС за їхню підтримку і співпрацю. На кінець, хочу висловити свою 
особливу вдячність другові Петрові Ставничому за його щиру пластову дружбу  
і провідництво. 
 

пл. сен. Олесь Лабунька, ОХ 
Голова КТК 
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Додаток ч. 1 
Участь в Літних Таборах на Пластових Оселях 

Улад  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Новацтво  253  263  274  213  198  216  228  213 

Юнацтво  296  273  250  172  212  235  248  198 

Старше Юнацтво  26  28  25  24  45  16  24  36 

Початковий Табір  12  26  0  15  17  16  17  28 

Разом  587  590  549  424  472  483  517  475 

Табір Пташат  NA  NA  NA  NA  66  50  63  68 

Цілість  587  590  549  424  538  533  580  543 

     Булава  NA  NA  NA  NA  129  122  143  162 

     Булава і Учасники  ‐  ‐  ‐  ‐  667  655  723  705 
 
 

 
 
 

 
НБ: Участь по уладах включає табори в Seattle в 2007 і 2008 роках 
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Літо  2011  ПЛАСТОВІ ТАБОРИ  Додаток Ч. 2а 

        

  Учасники Таборів  Вовча Писаний  Новий  Всі 
      Тропа Камінь  Сокіл  Учасники 

                 

Новачки  50  34  23  107 

Новаки  54  33  19  106 

   Участь Новацтва 104  67  42  213 

              

Юначки  66  16  24  106 

Юнаки  65  13  14  92 

   Участь Юнацтва    131  29  38  198 

              

Старше Юнацтво  36        36 
              

Табір Пташат     38  30  68 

Початковий Табір     28        28 

                 

   Разом 299  134  110  543 
                 

   Команда і Булава  Вовча  Писаний  Новий  Провід 

Тропа  Камінь  Сокіл  Таборів 
     

Новачок  16  9  16  41 

Новаків  16  8  NA  24 

   Новацька Булава 32  17  16  65 

              

Юначок  10  5  7  22 

Юнаків  12  6  NA  18 

   Юнацька Булава 22  11  7  40 

              

Старше Юнацтво  11        11 

             

Табір Пташат     17  15  32 

Початковий Табір     14        14 

                 

   Разом 79  45  38  162 

 
Літо  2011  ПЛАСТОВІ ТАБОРИ  Додаток Ч. 2 б 
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Число  Число  Число  Число 

     
Команди 
і Булави 

Команди і 
Булави  Учасників  Учасників 

Писаний Камінь  Комендант Табору  Назва Табору 
Початок 
Табору 

Кінець 
Табору 

Початок 
Табору  Кінець Табору 

                 
Табір Новачок  ст. пл. Рената Шипайло  "Чарівні Спомини"  9  9  37  34 

Табір Новаків  ст. пл. Андрій Оришкевич  "Життя на Лінкорі"  8  8  42  33 
                 

Табір Юначок  ст. пл. Катруся Стецик  "Велика Гра"  6  5  25  16 

Табір Юнаків  ст. пл. Михайло Стецик  "Сини Свободи"  6  6  17  13 
                 

Табір Старшого                    
Юнацтва                   

     

Табір Пташат  пл. сен  Марта Якубович  "Чарівний Ліс"  17  17  38  38 

Початковий Табір                   

          Разом  46  45  159  134 

Число  Число  Число  Число 

     
Команди 
і Булави 

Команди і 
Булави  Учасників  Учасників 

Вовча Тропа  Комендант Табору  Назва Табору 
Початок 
Табору 

Кінець 
Табору 

Початок 
Табору  Кінець Табору 

                 
Табір Новачок  ст. пл. Мелася Лесюк  "Тупу Тупу Нозями"  14  16  53  50 
Табір Новаків  ст. пл  Матій Лабунька  "Дикій Захід"  16  16  54  54 

                 
Табір Юначок  ст. пл. Адріяна Федорічук  "Можу Переможу"  8  10  69  66 
Табір Юнаків  ст. пл. Зорян Ласовський  "Велика Гра"  12  12  65  65 

                 
Табір Старшого   ст. пл. Стефан Ставничий  "Всі Наші Голоси"  10  11  37  36 

Юнацтва                   
                 

Табір Пташат                   

Початковий Табір ‐ 1  пл. сен. Ліда Буняк  "Лісова Гра"  8  8  16  16 
Початковий Табір ‐ 2  пл. сен  Христя Сенторе  "Лісова Гра"  6  6  12  12 

          Разом  74  79  306  299 

Число  Число  Число  Число 

     
Команди 
і Булави 

Команди і 
Булави  Учасників  Учасників 

Новий Сокіл  Комендант Табору  Назва Табору 
Початок 
Табору 

Кінець 
Табору 

Початок 
Табору  Кінець Табору 

                 
Табір Новачок і  ст.  пл. Харитя Білаш  "Княжа Сила"  16  16  27  23 
Новаків              24  19 

                 

Табір Юначок і  ст.  пл. Катя Коваль‐Калета  "5‐й Елемент"  6  7  26  24 
Юнаків                 14 

                 

Табір Старшого                    

Юнацтва                   
                 

Табір Пташат  пл. сен. Петро Елиїв  "Де Той Літак"  15  15  30  30 
Початковий Табір                   

          Разом  37  38  107  110 

 



ПЛАСТОВИЙ ЛИСТОК                                                                ч.219  
 

71 
 

Літо  2010  ПЛАСТОВІ ТАБОРИ  Додаток Ч. 3а 
 

  Учасники Таборів  Вовча Писаний  Новий  Всі 
      Тропа Камінь  Сокіл  Учасники 
  

              

Новачки  59  37  25  121 

Новаки  51  39  17  107 

   Участь Новацтва 110  76  42  228 

              

Юначки  70  20  24  114 

Юнаки  89  31  14  134 

   Участь Юнацтва    159  51  38  248 
              

Старше Юнацтво  24        496 
              

Табір Пташат     39  24  63 

Початковий Табір     17        17 

                 

   Разом 310  166  104  580 

   Команда і Булава  Вовча  Писаний  Новий  Провід 

Тропа  Камінь  Сокіл  Таборів 

                 

Новачок  14  10  13  37 

Новаків  16  12  NA  28 

   Новацька Булава 30  22  13  65 

              

Юначок  13  9  7  29 

Юнаків  14  8  NA  22 

   Юнацька Булава 27  17  7  51 

              

Старше Юнацтво  8        8 

             

Табір Пташат     6  6  12 

Початковий Табір     7        7 

                 

   Разом 72  45  26  143 
                 

                 

       ЦІЛІСТЬ  382  211  130  723 

 
 

Число  Число  Число  Число 
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Команди і 
Булави 

Команди і 
Булави  Учасників  Учасників 

Писаний 
Камінь  Комендант Табору  Назва Табору 

Початок 
Табору 

Кінець 
Табору 

Початок 
Табору 

Кінець 
Табору 

        

Табір Новачок  ст. пл. Вікторія Крайнц 
"Колись Було Завтра 
Буде"  10  10  37  37 

Табір Новаків  ст. пл. Петро Гафкович  "Зум Авт"  12  12  40  39 
                 

Табір Юначок  ст. пл. Катруся Стецик  "Від Весни до Весни"  9  9  10  20 

Табір Юнаків  ст. пл. Oлeсь Микита  "За Вічну Волю"  7  8  29  31 
        

Табір Старшого                    
Юнацтва                   

        

Табір Пташат  пл. сен  Адріяна Лісовська  "Пішли Ми На Мандрівку"  6  6  39  39 
Початковий 
Табір                   

          Разом  44  45  155  166 

Число  Число  Число  Число 

     
Команди і 
Булави 

Команди і 
Булави  Учасників  Учасників 

Вовча Тропа  Комендант Табору  Назва Табору 
Початок 
Табору 

Кінець 
Табору 

Початок 
Табору 

Кінець 
Табору 

        

Табір Новачок  ст. пл. Андрея Лебідь  "Як Виростем Великі"  14  14  64  59 

Табір Новаків  пл. сен  Христя Ставнича  "Лицарський Замок"  16  16  55  51 
                 

Табір Юначок  ст. пл. Адріяна Федорічук 
"Через Мрії Предків Сила 
в Нас"  8  13  65  70 

Табір Юнаків  ст. пл. Лесик Миськів 
"Стежками Запорізьких 
Козаків"  14  14  97  89 

        

Табір Старшого   ст. пл. Стефан Ставничий  "Одна Любов"  8  8  24  24 

Юнацтва                   
                 

Табір Пташат                   
Початковий 
Табір  пл. сен  Христя Козак  "Лісова Гра"  7  7  17  17 

          Разом  67  72  322  310 
  

Число  Число  Число  Число 

     
Команди і 
Булави 

Команди і 
Булави  Учасників  Учасників 

Новий Сокіл  Комендант Табору  Назва Табору 
Початок 
Табору 

Кінець 
Табору 

Початок 
Табору 

Кінець 
Табору 

        

Табір Новачок і  пл.  сен. Зірка Коломиєць  "На Острові Піратських  14  13  42  25 

Новаків      Пригод"           17 
                 

Табір Юначок і  пл.  сен. Зірка Коломиєць  "Козацьке Село"  6  7  26  24 

Юнаків                 14 
                 

Табір Старшого                    

Юнацтва                   
                 

Табір Пташат 
пл. сен. Таня Кость‐
Фарміґа  "Гей у Джунґлях"  6  6  24  24 

Початковий 
Табір                   

          Разом  26  26  92  104 
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Додаток ч.4 
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Додаток ч. 5 
Пластовий Передтаборовий Вишкіл 

Загальний Огляд та Мета: Хоча кожна оселя проводить якусь перед-таборову орієнтацію, було би корисно 
проводити аналогічну програму з комендантами та бунчужними для розвитку здібностей  які їм конечні, щоб 
ефективно провадити таборами, та посприяти їм передбачувати і подолати різні проблеми які можуть 
виринути. 

Схема Програми: Цей вишкіл проводився би протягом двох днів (одного вікенду протягом вихідних днів) і 
включав би гутірки, асиміляцію різних ролей, практичні заняття та поради для якнайкращого виконання 
обов’язків. 

Компас Провідника 
 Визначити свій особистий провідницький підхід 
 З’ясувати рівень компетентності своєї булави та встановити їхні мотиваційні прикмети 
 Укласти певні завдання та дотримуватись їх виконання 

Установлення Мети  
 Визначити пріоритети 
 Представити точні обов’язки та відповідальності 
 Оцінити результати та відповідно нагородити успіх 

Спілкування  - Обмін Інформації 
 Як спілкуватися з людьми у групах 
 Як викликати повагу своєї булави завдяки спілкуванню; охарактеризування та встановлення 

провідницької постави  
 Як приготовлятись до нарад, як ефективно провадити нарадами та відповідні методи для послідовного 

виконання резолюцій 
 Анґажування особистостей 
 Як ефективно слухати 

Ефективне Розпорядження Часом 
 Оформлення Денного Порядку 
 Рекомендації для більш ефективного проведення часу 

 Мотивування Людей 
 Створення плідного середовища 
 Повага і визначення 
 Посилення, Підкріплення, нагороди і покарання 
 Подання конструктивного відгуку 
 Подолати дисфункціональну поведінку 
 Виправити низько-якісну діяльність та поведінку 

Розв’язування Непорозумінь I Вирішування Конфліктних Ситуацій 
 Очікування потенційних конфліктів та підстави їхнього виникнення 
 Дотримування об’єктивності та справедливості 
 Розсудливість 
 Проведення трудних розмов 
 Запобігання повторних непорозумінь 
 Приклади конфліктів які часто виникають на таборах 

Виховання 
 Як бути добрим oпікуном  чи впорядником 
 Надавати віковий досвід  
 Сприяти булаві корисними враженнями відносно таборування 
 Плекати наступні покоління провідників 

 
 
Підготовила і опрацювала:   подруга Тамара Лащик 
Переклав на українську мову:  друг Іко Лабунька 
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Додаток ч. 6 

ПЛАСТ – Українська Скаутська Організація 
Крайова Таборова Комісія 

субота 15.Х.2010 
м. Клівленд, Огайо 

 
1. Відкриття 

a. Відкрив сходини пл. сен. Олесь Лабунька ОХ, голова КТК, о годині 12:06. 
2. Ствердження приявности членів 

a. Присутні – 
1) Олесь Лабунька (гол. КТК) 
2) Петро Ставничий (гол. КПС) 
3) Марко Бей (ПК/Клівленд) 
4) Туня Білик-Шатинська (ВТ/) 
5) Данило Бутенко (НС/Шикаґо) 
6) Адріяна Ганкевич (ВТ/Ню Йорк) 
7) Дарія Галабурда-Патті (ВТ/Пасейк) 
8) Андрій Дурбак (Шикаґо) 
9) Роман Ковальчук (НС/Рочестер) 
10)  Ковальчук (НС/Рочестер) 
11) Юрій Куріца (ПК/Шикаґо) 
12) Андрій Коломиєць (НС/Шикаґо) 
13) Лариса Попадюк (ПК/Клівленд) 
14) Марко Якубович (ПК/Клівленд) 

3. Вибір президії зборів і прийняття порядку нарад 
a. Окремої президії не було. Голова КТК очолював наради. 
b. Порядок нарад складається з таких точок: 

1. Відкриття 
2. Ствердження приявности членів 
3. Вибір президії зборів і прийняття порядку нарад 
4. Табори 2010 р. 
5. Інфраструктура осель 
6. Дошкіл комендантів чи цілої команди 
7. Термін таборів 
8. Преса про табори 
9. Фінанси 
10. Різне 
11. Закриття 

4. Табори 2010 р. 
a. Друг голова переслав метрику кількостей учасників на таборах. 
b. Підкреслив кількість роботи, що переведення таборів вимагає. Дякував поодиноким ОТК за вклад роботи. 
c. Писаний Камінь 

1) Голова ОТК-ПК Марко Якубович з’ясував справи таборів ПК. 
2) Табір пташат відбувся підчас першого тижня таборів. З одного боку це докорює другим таборав щодо 
інфраструктури оселі. 
3) Декотрі булавні не зрозуміли, що СЛР („CPR”) і перша допомога є вимогами членства в булаві. 
4) Був випадок лошей в таборі. З дискусії з ам. скаутами вийшло, що на їхніх таборах переводиться перегляд всіх 
учасників при вступі до табору. 
5) Інтеграція нових імігрантів – около 1/3 новацтва була з 4-ої хвилі, в юнацтві менше, булавних 1-2. 
Співвідношення в станиці Клівленд більша (около ½), в Шикаґу менше, в Дітройті нам невідоме. Дітей 
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новоприбулих важко притягнути на табори з кількох причин: (а) часто їдуть в Україну до баби й діда на ціле літо; 
(б) вимоги СУМ-у (і самого членства, і відбуття таборів) легші. 
6) Друг Ю. Яськів подав питання відносно одного чи двох дозвіль. М. Якубович відповів, що виховники 
побільше воліли б мати одне дозвілля, але щороку виринає та сама дискусія. Найбільш охочі ті, що близько 
живуть. 
7) В першому тижні додаткових 10 юначок приїхало зі Золотої Булави, майже подвоюючи стан того табору. 
Потрібно продискутувати дати таборів з Канадою заздалегідь. 

d. Новий Сокіл 
1) Данило Бутенко звітував від ОТК-НС. 
2) Відбулися табори новацтва (мішаної статі) й юнацтва (мішаної статі). 
3) Цього року відсвятуковано 60-ліття оселі. 
4) Була подібна проблема з учасникими приїжчими зі Золотої Булави. 
5) ОТК-НС годиться, що мати 2 дозвілля таборам є некорисне. 
6) Додаткові булавні приїжджали до помочі в таборах (сеньйори, тощо) головно щоби переводити більш 
спеціальні вмілості напр. астрономію. Вияснено, що це було з повним знанням і під контролею ОТК і 
комендантів. 

e. Вовча Тропа 
1) Туня Білик-Шатинська звітувала від ОТК-ВТ. 
2) Відбулися 4 виховно-вишкільні табори (новаків, новачок, юнаків, і юначок), табір старшого юнацтва в перших 

2-ох тижнях, і початковий табір в 3-ому тижні. 
3) Булавні мають змогу одержати посвідку СЛР підчас дошколу, але за це ВТ стягає кошт дошколу з їхньої 
платні.  

4) Була подібна перешкода з ЗБ – приїхало 10 юнаків в другому тижні. 
5) Є проблема зголошень виховників прямо до КПС. Декотрі зголошення пізно прийшли, і 
ОТК/команда/виховники не знали аж до пізна, хто буде в булаві. Нема доброї системи, щоби конкретно 
відсилати запасових булавних до інших осель. 

6) Є два дозвілля в томому самому вікенді — цілий день в суботу (до 7-ої години), і в неділю (до 4-ої). Декотрі 
батьки відвозять дітей аж до Гантеру, чи на Союзівку, і діти не приїжджають аж пізно в неділю. У великій мірі 
це роблять новоприбулі. 

f. Друг голова КПС подав думку, щоби КПС безпосередно клала зголошення до булав на інтернет, аби відразу 
був доступ до даних. 

5. Інфраструктура осель 
a. Писаний Камінь 

1) 3 нові бараки й новий басейн сплачується. 
2) На оселі потрібно поправок існуючих електро- й водопроводів, та додати електропровід до нових бараків. 
Рівно ж потрібно додаткового павільйона коло існуючого басейну. Потрібно пару тисяч доларів шутру на 
дороги. Б’юджет всіх передбачених проектів виносить около $100,000. 

b. Новий Сокіл 
1) Зроблено – басейн направлений; новий трансформатор на електрику вставлений; кухня відновлена. 
2) Є охота скінчити ремонт басейну, вставити новий закопаний електропровід і водопровід, направити мости. 
Пропонований б’юджет — $150,000. 

c. Вовча Тропа 
1) Направлена вентиляція кухні; вставилі 2 нові дахи; направлені 2 лазнички; вставлені нові вікна в буфеті; 
буфет помальований; вставлена нова помпа до басейну. 

2) Хочиться вставити морозника й вентиляцію в крамничці; вставити вхожого морозника й нову піч в кухні; 
купити вантажівку для оселі; вставити вентиляцію в зеленому будинку; додати світла для басейну і зеленого 
будинка, та охолодження в шпиталику й в кухні. Б’юджет не обрахований. 

d. Друг голова підкреслив, скільки роботи вимагається, лиш щоби отримати оселі, і скільки осіб добровільно 
працюють по цих ділянках. 
Друг ___ Кордуба (Дітройт) згадав про Зелений Яр. Його мало уживається, бо оселя мала, й будинки в 
поганому стані. Далі обдумується, що повинно б з оселею зробитися. Відповідний ремонт оселі вимагав б 
великі гроші. 

6. Дошкіл комендантів чи цілої команди 
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a. Друг голова подав шкіц можливого тренігу у провідництві, який міґ би бути переведений для проводів 
таборів. 

b. М. Бей згадав, що такий тренінг найкраще було б наставити на тиждень перед табором по поодиноких 
оселях, або могло б бути спільне, коли є крайове Свято Весни. 

c. С. Ставничий спитався, чи це було б лиш для першорічних комендантів, чи для всіх? 
d. М. Якубович зі своєї перспективи вважає, що провідництво — це саме найбільше недотягнення команд, 
зокрема елементи комунікації, мотивування, та розв’язення конфліктів. Багато мають чимало технічного 
знання, але їм бракує правдивої практики. 

e. Р. Ковальчук згадав, що тому, що не всі зможуть бути на місці в тому самому часі, чи б не скласти курс, 
якого можна б було перевезти інтернетовими засобами. 

f. Друг голова звернеться до опрацьовування цеї теми. 
7. Термін таборів 

a. Це є зв’язане з пошуканням проводів. Треба пам’ятати, що наші булавні можуть краще собі заробити по 
інших роботах, і що вони працюють на таборах через любов до українства й Пласту. Маємо щастя, що є 
молодь, охоча до цих робіт. 

b. Пропоновано передумати, чи не змінити табори на 2 тижні, чи одноразово, чи дворазово (значить, дві тури 
по 2 тижні). Якщо дві тури, чи було б це з тими самими булавними? 

c. ___ Кордуба – учасникам важко вложити табір в склад шкільних зайнять – спортові табори шкільних 
компаній, чи капельні табори, чи інші вимоги. 

d. А. Дурбак – зі свого досвіду з 2-тижневими таборами вважає, що програма не терпить. Було менше 
„люксусових” додатків, напр. менші брами. Також не було 3-денної прогульки. 

e. А. Ганкевич – вважає, що табори повинні  лишитися 3-тижневими. Навіть, що часами важко знайти 
булавних, щороку якось знаходяться. В першому тижні діти щойно запізняються. З 2-тижневими таборами 
не було б такого зжиття дітей, що тепер існує. 

f. М. Бей – подав думку, що з двома 2-тижневими таборами буде потреба на около 50% більше булавних, бо не 
всі схочуть, чи зможуть, присвятити стільки часу. 

g. Ю. Яськів, Д. Бутенко – тому, що кожна оселя має незмінні кошти („fixed costs”), мати лиш один 2-тижневий 
табір (замість 4 тижні таборів) може бути зовсім непрактично з фінансового боку. 

8. Преса про табори 
a. Вийшло кілька статей в українській пресі про табори в Америці. 
b. Рівночасно, один булавний з України, спроваджений на наш кошт, що відбув табір на ВТ, написав 
потрохи критично про табори в Америці. 

c. М. Бей – потрібно відписати на ту тему, та точно описати правду, напр., що це КПС-США заплатила за 
цих булавних, що ми вклали добровільну роботу щоби їх повозити по містах Америки, тощо. 

d. А. Дурбак – пригадав, що ще не вийшла друга частина цього опису. Теж потрібно не забути, що це особа 
з іншого світу, яка буде мати інші погляди на основі іншого світогляду. 

9. Фінанси 
a. Коротко продискутовано питання заощадження Пластом грошей тим засобом спілних конт по всяких фірмах. 
На приклад, чи можливо б закуповувати їжу з одної централі? Чи уживати бухгальтерську фірму на 
лагодження оплат булавним? 

b. М. Бей – згадав, що в Огайо створено корпораційне конто в Staples. Також ПРК-ПК користується фірмою 
Campmor задля закупів сущеної їжі на прогульки, і тим чином одержується знижка на 15%. 

10. Різне 
a. А. Дурбак згадав з огляду станиць, що проводи таборів частно не висилають посвідки вмілостей до 
зв’язкових чи гніздових. 

11. Закриття 
a. Сходини закрив о год. 2:49 пл. сен. Олесь Лабунька ОХ, голова КТК. 

 
С. К. О. Б.! 

пл. сен. Марко Д. Бей, ЛЧ 
писар сходин 
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Звіт 

ДІЛОВОДА  ГОСПОДАРКИ  І  ФІНАНСІВ 
за  час  від 

жовтня  2009  до  жовтня  2010  років 
  
Протягом минулих років мої обов’язки були поділені між господарськими та фінансовими справами.   Значну 
частину  мого часу і зусиль зайняли господарські справи. 
  
ВИКОНАННЯ  ПОСТІЙНИХ  ОБОВ’ЯЗКІВ 
 Місячно посилала державі оплати заробіткових податків. 
 Квартально звітувала Федеральному і Штатному урядам щодо заробіткових податків. 
 При кінці року подавала щорічні  підсумкові звіти Федеральному і Штатному урядам заробіткових 

податків. 
 Оплачувала видатки і платню. 
 Перевіряла фінансові кошториси запланованих подій та встановлювала їхні ціни. 
 Відповідала американським корпораціям про Пластовий податковий статус щоб Пласт міг одержати 

додаткові фінансові дарунки. 
 Збирала, перевіряла і поправляла річні фінансові звіти всіх станиць, груп та куренів (разом 50 звітів).  У 

2010 році отримала безпрецедентну кількість фінансових звітів за 2009 рік. 
 Звітувала державі про фінансовий стан Пласту і стан Пластових філій. 
 Видавала і розподіляла форми W-2 всім оплачуваним робітникам Пласту разом з перевіркою числа 

соціального забезпечення (social security number check).   Видавалося не менш ніж 150 W-2s. 
 Перевіряла піврічне і річне фінансове розчислення станиць. 
 Відправляла листи схвалення в створенні або зміні банківських рахунків для станиць і куренів. 
 Зареєструвала Пласт в штаті Мічиган. 
 Була присутня на КУПО, сходинах президії та КПС 

  
НАДЗВИЧАЙНІ  ГОСПОДАРСЬКІ  ПРОЕКТИ 
 Відставка адміністратора канцелярії – При закінченні Крайового  Пластового З’їзду у 2009 році подруга 

Оля Стасюк дала двотижневе повідомлення про свою відставку.  До кінця тижня я найняла  Софійку 
Зєлик як тимчасового адміністратора канцелярії КПС.  Я вложила багато годин часу щоб навчити її нашої 
адміністративної системи.  У той же час я продовжувала шукати постійного адміністратора. 

 Втрата приміщення канцелярії – У листопаді 2009р КПС одержала повідомлення від станиці  Нью 
Йорку що КПС має звільнити своє приміщення при станиці через те що потрібно більше місця на пластові 
юнацькі та новацькі сходини. В грудні 2009 року новий провід станиці Нью Йорку вирішив що канцелярія 
може залишитися в своєму приміщенню, КПС рішила що краще перепровадити канцелярію. Я зв’язалася з 
кожною українською організацією в центрі міста щоб дізнатися чи є місце до винаймання без будь-яких 
результатів. Я шукала відповідні офісні приміщення у Кліфтоні, Пассейку і у Філадельфії. З початком 
2010 року пл. сен. Петро Ставничий і я почали переговори з культурним центром в Філадельфії щоб 
перепровадити канцелярію туди. 

 Направлення проблем з комп’ютерами – У канцелярії були чотири різні проблеми з комп’ютерами. 
Перша проблема стосувалася проблеми з потужності електрики в будинку.  Потужність  електроенергії 
була недостатня для запуску наших комп’ютерів, серверів, копіювальних машин та іншого устаткування.  
Часті перебої з електропостачанням призводили до зависання машин і потреби їх постійного 
перезавантаження.  Друга проблема була пов’язана з питанням комп’ютерної безпеки. Наш модем часто 
зупинявся. Одного разу я поїхала в Нью Йорк щоб розв’язати проблему і виявила саботаж.  Мережевий 
кабель був витягнутий з модему і замінений непідключеним кабелем.  Я виправила ситуацію та заміняла 
всі колодки в канцелярії та в кабінет з модемом.  Третя проблема була зв’язана з пошкодженням файлів.  
Коли було потрібно висилати файли електронних таблиць на коляду, розчислення і т.д. виявилось що ті 
файли були пошкодженні і не відключалися.  Значну кількість з них я перебудувала.  Остання проблема 
стосувалася програми Microsoft Access і бази даних.  Ця програма вимагає постійного технічного 
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обслуговування.  Деякі запити про надання інформації та багато шаблонів (templates) не працювали.  Мені 
довелося наймати Access інженера і працювати разом з ним зв’язувати дані з правильними звітами з 
метою підвищення функціональності програми. 

 Наймання нового адміністратора – Пошук нового адміністратора тривав 3 місяці. Оголошення про 
роботу подавалося в українській пресі і через електронну пошту.  З трьох кандидатів я найняла ст. пл. 
Оленку Міщук. 

 Замовлення і контроль над інсталяцією телефонної системи та підключення  до Інтернету в новому 
приміщенні. – Я була присутна і перевіряла інсталяцію. 

 Умеблювання та прикрашення нового приміщення – Я разом з пл. сен Петром Ставничим поїхали до 
дилера меблів котрий об меблював мій офіс та вибрали якісні легко уживанні меблі.  Ми успішно копили 
$25,000 товару за $5,000.  Я відновила інтер’єр нового приміщення - вибрала новий килим, фарбу до 
малювання стін і перевіряла роботу. 

 Перепровадження канцелярії – В серпні 2010 я приїхала в Нью Йорк і разом з подругою Софійкою 
Зєлик запакували в авто всі комп’ютери, кабелі, батареї, комп’ютерні програми та інші аксесуари на 
переїзд до Філадельфії.  Наступного дня я перевезла все це до нової канцелярії і від’єднала всі машини.  
Також я допомагала з розпакуванням решта офісного обладнання.  

 Ремонт комп’ютерів – Після переїзду  було потрібно зосередитися на належному функціонуванні 
комп’ютерів. ст. пл. Богдан Печеняк порекомендував добровольця Мирона Колодія з яким я  працювала 
над переустановленням всіх програм.  Нове підключення, до Інтернету, переустановлення програм та 
відповідна електрична потужність о стабілізували роботу комп’ютерів КПС. 

  
ПРИЧИНИ  МОЄЇ  ВІДСТАВКИ 

В серпні 2010р. я довідалася що друг Петро Ставничий мав в плані зробити капітальний ремонт на Вовчій 
Тропі який мав коштувати поміж $80,000 i $100,000. Я вважала що, як Діловод Господарки і Фінансів, це був мій 
обов’язок перевірити оселю відносно потрібних ремонтів.  Друг Петро Ставничий сказав мені що Він перевірив і 
нема що мені їхати на оселю.   Мимо того що підчас сходин з інженерами котрі рекомендували ті ремонти із 
головою ОТК Вовчої Тропи, я просила щоб мене включили в всю кореспонденцію що до ремонтів, цього не 
сталося.  30-ого серпня я одержала копію електронної пошти, від друга Петра яка описувала зміни до контракту 
на ремонти.  Я відповіла що я не можу погодитися на ті зміни коли я не одержала копію контракту на перевірку.  
Рано 31 серпня, перед виїздом до Бостону, я зауважила що серед ночі я дістала копію контракту електронною 
поштою.  На жаль через те що я відвозила свою доню на університет, я не мала нагоди переглянути цей документ.  
Наступного вечора, підчас пленуму, я просила мені дати два дні на перевірку цього контракту.  Друг Петро вніс 
внесок щоб мене відпустити від підпису.  Внесок прийшов.  

Також в серпні 2010р подруга Марта Ліщинецька-Келегер переслала мені електронною поштою контракт 
до підпису щоб заангажувати Sheraton Hotel на наради станичних.  Я не підписала цього контракту через те що 
минулого разу коли там відбулися наради КПС мусіла доплачувати за конференційні зали.  Витратa була $3600.00 
поверх доходу.  Я вважала що можна замовити готель з кращими умовами.   14-ого вересня подруга Марта 
оголосила що наради станичних відбудуться в Embassy Suites в Клівленді з $150.00 реєстраційним.  Це для мене 
була новина.  Який метод був визначений на розрахунок цього кошту?  Хто рішив кошт?  Хто перевірив і 
підписав контракт?  Не я.   

14 вересня 2010 мені стало ясно що мене не допускають виконувати тих обов’язків над якими я присягала.  
Я зрозуміла що не маю іншого виходу лиш піти у відставку.  Мені прикро що я не мала нагоди виконати свій план 
праці. 
        З повагою, 

СКОБ! 

 
 пл. сен. Зоряна Ставнича, Гр 
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Звіт пл.сен. Петра Ставничого  

в.о. діловода господарки в часі від 12.10.2010 до 19.5.2011 
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Пожертви на Пласт 
Які прийшли від 1 жовтня 2009 року до 20 жовтня 2011 року 

 
$100.000 Федеральна Кредитова Кооператива Самопоміч Ню Йорк  

$20.000 Федеральна Кредитна Спілка СУМА (Йонкерс) 
$10.000 Фундація Самопоміч Українсько-Американської Федеральної Кредитової спілки 

«Самопоміч», Чікаґо 
$2.500 Федеральна кредитова спілка Самопоміч, Філадельфія 
$1.000 Федеральна кредитова спілка Самопоміч, Філадельфія 

$500 Українська Національна Кредитівка 
$150 Юрій Тарасюк 

По $100 Ярослав Лешко, Дарія Якубович, Маруся Головінська-Чен (2010 і 2011), Союз Українок 
Америки 

По $65 Мирослав Футей 
По $55 Ігор Гайда 
По $50 Юрій Дейчаківський, Петро Миськів (2010 і 2011), Андрій Рудь, Юрій Базарко, Любов 

Мартинюк, Марія Одежинська 
По $45 Віктор Лебедович, Любов Мартинюк 
По $35 Оксана Сидорак, Борис Ґудзяк, Мілянич М.І., Володимир Шарко, Лев Чировський, 

Ростислав Ратич, Наталка Троян, Лев Голубець, Мирослав Футей, Катя Портер (2010 і 
2011), Мокі Кокоріз 

По $30 Надія Гафткович, Мирон Гірняк, Андрій Рудь 
По $25 Роман Подпірка, Теодозій Крупа, Люба Крупа, Валентина Чудовська, Василь Саляк, 

михайло Белендюк 
По $20 Дозя Кушнір, Роман Костюк (2010 і 2011), Надія Гафткович, Катерина Петрів, Василь 

Саляк, Юрій Базарко 
По $15 Юрій Раковський, Орест Кузьма, Христина Зобнів 
По $12 Володимир Гнатківський 
По $10 Оксана Лобачевська, Андрій Головінський, о. Іван Кащак, Ярослав Левицький, Теодоізй 

Круп (2010 і 2011), Люба Крупа (2010 і 2011), Орест Лебедович (2010 і 2011), Христина 
Зобнів, Мирон Гірняк, Надія Гафткович, Уляна Глинська 

По $5 Михайло Белендюк, Уляна Глинська 
  
 ДАТКИ НА ПРОВЕДЕННЯ МПЗ 

$1.500 Карло Подпірка в пам'ять дружини Роксоляни Подпірки 
По $1.000 Фундація Побратими, Ія Лабунька та Вес Крейвен (на організацію роверової прогульки) 

$750 Роман Процик в пам'ять батька Стефана Процика (на організацію роверової прогульки) 
$600 Курінь УСП Хмельниченки 
$250 Курінь УПС Орден Хрестоносців (на організацію роверової прогульки) 

  
 В пам'ять бл. п. Тараса Новосівського 

По $100 Юрій і Христина Ференцевичі, Микола і Оксана Коропецькі, Василь Саляк 
По$50 Юрій Данилів, Орест І Анна Гаврилюк, М. і Р. Волчук, Софія Шупа, Роман і Ліда Ставничі, 

$25 Марія Захаріясевич 
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 В пам'ять бл. п. Ірени Ставничої 

По $250 Стефан і Тамара Тимків, Наталя Яреско 
По $100 Марія і Роман Слоневські, Лідія і Євген Яросевичі, Андрій Бігун, Нестор і Марта Базарко, 

Ксеня Кузьмич, Ярослав Бігун, Євген і Анізія Гіль, Андрій і Христя Тершаковець, Зоряна 
Морозевич і Нестор Городинський, Тереза Бень і Володимир Шарко, Марта Перейма, 
Волтер Шарко, Микола і Оксана Коропецькі, Христина Бравн, Андрій і Христина 
Грушкевичі, Ігор і Віра Микита, Марта Ярошевич-Голдер, Люба та олесь Лабуньки, 
Неоніла Сохан, Ліда та Юрій Гук, Марія Ґельбіґ, Карло і Роксоляна Подпірки  

По $75 Андрій і Наталя Сокіл-Бей, Уляна Меллор 
По $50 Адріян Шепелявий, Христина Шепелява, Тетяна Терлецька, Христина Кузьмович, Др. Н. 

Теребус-Кмета, Христина Кузьмович. Дарія Самотулка, Орест і Любомир Чапельські, 
Дора Горбачевська, Мирон і Дарія Яросевичі, Тетяна Ясінська, Марта і Ян Кривуцькі, 
Ірина Ґравес, станиця Клівленд (Марата Келегер), Марта Ліщинецька-Келегер, Ірена 
Чайковська, Люба і Роман Процик,Марія Брковська, Ольга Курилас, Богдан і іМарія 
Шандор, Роман Ясінський, Ірена Клюфас, Оксана Клапіщак, Андрій і Марта Мостовичі, 
Юрій Тарасюк  

По $25 Василь і Віра Ліщинецькі, Оля Цегельська, Ігор і Стефанія Король  
  
 В пам'ять бл. п. Олександри Боднар 

$50 Ігор і Галя Корчун 
$30 Ольга Чорнітончук 

По 25 Жанет Френчер, Уляна Шепелява 
  
 В пам'ять бл. п. Роксоляни Подпірки 

$100 Петро Ставничий 
  
 В пам'ять бл. п. Стефанії Барановської 

По $100 Віра Моле, Орест Черник 
По $50 Меланія Кокорудз, Марта Левицька, Єва Гамерська-Сахарук 

  
 В пам'ять бл. п. Миколи Коропецького 

По $100 Станиця Балтімор (Стефан Чорний), Тереза Бень, Юрій Вацлавів, Ірена Новосівська, 
Іван і Наталя Коропецькі 

По $50 Оксана Коропецька, Неоніла Сохан, Марта і Юрій Івашко 
$20 Марія і Петро Лещишини 

 

Щиро дякуємо ! 


