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Шанило Даревич —■ учитель 
по фаху (вчить 7-му клясу І І І  
в державній школі св. t S J  

і історик по зацікав- 
ленню (вчить історію на курсах школи 
ім. Цьопи Паліїв, трошки писав Історію 
Пласту). Данило не тільки впорядник 
юнацького гуртка Чорні Вовки в 
торонтонській станиці але і зв’язковий 
в сусідному місті Гамільтоні. Часто він

Й\нило Все повний енергії, ідей і 
ілянів. Ніколи не відмовиться 
юдати щось цікавого до Юнака 
айте про “весняну” прогульку 

гуртка Чорні Вовки на ст. 21. Любить і 
вміє співати і проектувати вежі для 
юнаків на Великодні гагілки. Час від 
часу старається зактивізувати курінь 
старших пластунів Чота Крилатих 
(до якого належить).

І  провадить станичним
і табором новаків. Знає і

' •  любить виховну працю,
помагає на юнацьких і 

новацьких вишколах виховників. 
їздить в Україну — був там на різних 
пластових таборах і на таборі Прия
телів Дітей. Краще знає українську 
мову як більшість виховників бо сту
діював 4 роки в малій семінарії у Римі.

-■ p i и одержите це число на 
jf^C початку літа, коли будете 

J L J  готуватися на табори, 
джемборі і зустрічі. Зверніть 
увагу на Заклик при кінці цього 
числа. Станьте співробітником 
Юнака і будете записані в книгу 
Пласт/2000.

Ми продовжуємо 
статті про геть
манських пластунів 

— цей раз про першого 
гетьманського скоба в Америці, 
який прислав свої спомини 
пластування. В цьому числі 
також поміщуємо повний 
реєстр гетьманських скобів і 
вірлиць і заохочумо вас їх 
віднайти і нам написати про 
них. Також хочемо від вас 
почути чи ви думаєте, що^ 
Пласт готовий зустріти^ 
виклики нового сто
ліття. Подивіться на 
наші питання і 
додайте свої.

Починаємо нову
рубрику в цьому числі 
— сторінка юнацького 

виховника на якій оголошуємо 
випуск видання Юнак для 
Виховників. Хочете мати цікаві 
і різноманітні зайняття? Попро
сіть свого виховника чи 
виховниці, щоб замовили 
Юнак для Виховників для 
вашого гуртка. Прочитайте як 
це зробити на сторінці 18.

Бажаємо цікавого і 
приємного таборування 
і сподіваємося, що ви 

нам про нього напишете. 
Пришліть багато фотографій і 
не забувайте їх підписувати, 
щоб всі знали, хто там був.

СКОБ!



РОМАН ШУХЕВПЧ -  ПЛАСТУН

(уривки із точки, яку підготовила пл. 
вірл. гр. Катря Кузьмович на Свято 
Чупринки в Нью Йорку. )

... Коли ми, як пластуни, складаємо 
нашу присягу, ми обіцяємо помагати 
іншим. Ці слова легко забути — в часі 
небезпеки та в тяжкій ситуації, людина 
перше думає про себе. Але Роман 
Шухевич жив за своєю обіцянкою і 
тому, для нас, він став прикладним 
героєм. Згадують, що ще коли був 
молодим пластуном-юнаком він 
врятував потапаючу дитину з річки Буг,

Н Е Н Ь  П А М 'Я Т І

а при тому майже сам не загинув. За 
свій геройський вчинок перехворів пів 
року. Таким був Роман Шухевич — 
готовий віддати своє життя для інших. 
Знав ще коли був молодим, що буде 
воювати за волю своєї рідної держави 
— знав, що може сам загине за Україну ...

Для нас пластунів, Роман Шухевич не 
тільки герой. Він приклад, як можна 
переводити пластову присягу в життя, 
як затримати на ціле життя пластову 
душу і пластове завзяття...

Пластовий Закон, пластові мандрівки, 
пластові теренові ігри, табори тощо

гартували його характер і дали йому 
нагоду оцінити це все у вихованні 
пластової молоді. Перший Головний 
Обов’язок служити Богові і Україні 
набрав реального обрису і став ціллю 
його життя. Він залишився цьому вір
ним до останнього віддиху свого 
життя. Був пластуном тілом і душею, і 
слова Пластового Обіту стали змістом 
його життя. На “тернистому шляху 
України”, в боротьбі за краще 
майбутнє українського народу, поклав 
свою голову...
Фото: Пластуни станиці Нью Йорк переводять 
монтаж під проводом Катрї Кузьмович (зправа).

В день 5-го березня, 2000 року 
сповнилося 50 літ з дня смерти 
Тараса Чупринки -  Романа 
Шухевича. Той день українці по 
цілому світі відзначили як День 
Пам’ят і цього великого сина 
української нації. Пластуни по 
містах Канади і Америки при
лучилися до громадських від
значень Дня Пам’ят і або в свій 
спосіб віддали честь Шухові- 
Пластунові. Ось як це відбулося 
в Нью Йорку, Торонті і 
Філядельфії.

... Але складовим аспектом багатовимір
ного життя Романа Шухевича був теж 
Роман Шухевич-людина: знаменитий 
спортсмен, провідний член української 
скавтської організації Пласт, любитель 
музики і піяніст, університетський 
студент і професіонал, сімейний чоловік... 
Аскольд Лозинський, Президент СКУ



ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ

(У Філядельфїї, пластуни відзначили 
День Пам'яті спільними курінними 
сходинами 4-го куреня ім. Ольги Басараб 
і 1 -го куреня ім. Федора Черника, які 
підготовив гурток Лілеї).

Тема сходин була Хто був Роман 
Шухевич-Тарас Чупринка? Ми мали 
декілька сходин для підготовки — 
шукали інформації по книжках, 
Юнаках, енциклопедіях і журналах. Ми 
поділили життєпис Романа Шухевича 
на 11 частин. Кожна з нас списала 
інформації до своєї теми і написала 
текст. Теми були: Вступ; Молоді літа; 
Роман -  спортовець; Шухевич -  
пластун; Роман -  військовик; УПА; 
Шухевич -  державник; Шухевича псевда; 
смерть Шухевича; Шухевича прикмети 
пластуна і Що сталося із Шухевича 
родиною. Ми хотіли, щоби всі нас 
зрозуміли і щось навчилися, бо ми 
побачили, яка це цікава історія і як 
мало ми в дійсності знали про цього 
славного пластуна-героя.

Ми перевели сходини у формі телеві
зійної програми вістей. Ми стали 
довкола домівки, де висить чудовий 
золотий портрет ШУХА (гляди 
фотографію). Ведуча, Лексі Гаркинс, 
почала вступом, а тоді просила кожну з 
репортерів розповісти про даний 
аспект життя Шухевича.

Ми оголосили, що при кінці будуть 
питання і нагороди, щоб усі уважно 
слухали. Після передачі була гра. Ми 
виписали понад ЗО питань із життя 
Романа Шухевича. За кожну правильну 
відповідь ми давали нагороди (цукорки, 
шоколядки, різні перекуски), чим раз 
більші нагороди за тяжчі питання. 
Юнаки і юначки жваво відповідали і 
багато більше знали відповідей, ніж ми 
сподівалися. На кінець гурток, який 
виписав найбільше точок (очевидно 
всі) Пластового Закону, за якими жив 
Роман Шухевич, виграв найбільшу на
городу - величезну торбу сухої бараболі.

Ми ніколи не забудемо про важливу 
ролю Романа Шухевича-Тараса 
Чупринки в українській історії. Ми 
горді, що він був пластуном.
Гурток Лілеї.

На фото, згори, зліва: Марко Комарницький, 
Андрій Колос, Оля Онух, Павло Терефенко, 
Галина Залуцька, Александра Залуцька, Орест 
Закидальський, Адрія Пеленська, Лесик Колос, 
Андрій Терпляк, Марко Шумелда.

На фото вдолині стоят зліва: Таля Гудь, Лексі 
Гаркинс, Юля Вандирворт, Стефа Гомик 
(клячать зліва) Леся Біда, Таля Кужла -  біля 
портрету ШУХА в пластовій домівці у Філядельфії.

ПРИСВЯТА ЧЛЕНІВ ПЛАСТУ

(На громадському відзначенню Дня 
Пам'яті пластове юнацтво виступило 
із цею точкою. Написав Орест Павлів, 
читав Марко Шумелда)

Дорогий Батьку Командире, наш 
старший Побратиме!
Велику пластову гру Ти почав їще в 
юних літах свого життя. У цій грі Ти 
кріпив свою волю, насталював ум; Ти 
свідомо розвивав свій провідницький 
талант і гартував свій дух, щоб усе це, 
що було найкраще в Тобі віддати на 
службу нашому народові, нашій Бать
ківщині. Кольоритні та змістовні ви
ховні гасла — сильно, красно, обережно, 
бистро — Ти перетворив у реальну 
дійсність життя. Саме тому, ім’я Твоє 
стало виховним ідеалом і прикрасою не 
тільки молодечої організації Пласт але і

всього українського народу. Ти навчив 
нас, як до останнього віддиху життя треба 
жити для найвищих ідеалів народу, і як 
треба ставити інтереси й ідеали всена- 
ціональні вище особистих цілей життя.

Тому нині, у доземному Тобі поклоні 
складаємо пластунський капелюх і 
хустину —: символи виховання характеру 
і символи чесної боротьби -  головні 
риси Твоєї особистості, здобуті у Пласті.



I№ № і а н с ь к

Пам'ян Матусяк народився 15-го жовтня, 1981 
року близько Чікаґо, закінчив народню школу при катедрі 
св. о. Миколая, а в 1998 році був абсольвентом Рідної 
Школи. До середньої школи Дам’ян ходив до Fenwick High 
School де був членом різних клюбів та спортових дружинах. 
Дам’яна прийняли до National Honor Society, до Spanish 
National Honor Society і його біографія є поміщена у реєстрі 
Who's Who Among American High School Students.

Дам’ян вступив до Пласту 1986 року до роя Орли, а в 1993 
році до гуртка Змій, 7-го куреня ім. Івана Чмоли. Був 
гуртковим, займав різні пости в гуртку, а в курені був 
скарбником і хорунжем. Кожного року їздив на юнацькі 
табори. Успішно закінчив КВТ і Вишкіл Новацьких 
Виховників, був один з першунів Лісової Школи. Одержав 
4-те і 3-те пластове відзначення.

Від 1997 року, Дам’ян працював як новацький виховник роя 
Вужі. Коли його орлята перейшли до юнацтва і він став їх 
другом. Полюбивши новацьку працю, Дам’ян дістав новий 
рій Пантери і сьогодні провадить новацьким роєм і 
юнацьким гуртком. Дам’ян належить до танцювального 
ансамблю Україна та грає копаного м’яча на дружині Крила.

Дам’яна пластовий характер та пластова постава — 
похвальні і гідні для прикладу. Дам’ян уособлює пластовий 
закон, є добрим провідником та мотиватором до позитивної 
праці. Він ніколи не відмовиться помогти і про це свідчить 
його подвійна праця, як братчик і друг. 
пл. сен. Ростислав Декайло, впорядник гуртка Змій, (скорочено)

Із листа рекомендації пл. сен. Андрія Дурбака, станичного:
“... Мені особливо приємно і легко такий лист писати тому, 
що а мав нагоду добре запізнати друга Дам’яна і співпрацю
вати з ним ще із його новакування. Він найкраще проявився 
коли нам настала криза у юнацькому курені. У 1998 році, 
його новацький рій перейшов до юнацтва, але не було для 
нього юнацького виховника. Мимо того, що друг Дам’ян 
перебрав новий новацький рій, він зголосився до мене, щоб 
рівночасно бути юнацьким виховником своїх колишніх 
новаків. Як діючий зв’язковий, я не радо погодився, але 
скоро побачив, що друг Дам’ян краще виконував подвійні 
обов’язки ніж інші виконували один обов’язок виховника”.

Павло Фарміга народився 13-го серпня,
1981 року в Кліфтон, Ню Джерсі в родині Дарки і Андрія 
Фарміґи. Від перших років життя, Павло жив в пластовій 
атмосфері. Його мама — Шостокрила, батько — диригент 
пластового співучого гуртка Кобза, а сестра Адріяна, яка на 
сім років старша, теж пластунка. Павло вступив до роя Орли, 
а дальше до гуртка Соколи 31-го куреня ім. Івана Виговського. 
В юнацтві йому дуже сподобалися практичне пластування і 
таборування і він скоро зживався з пластунами, бо був все 
доброї гадки і мав правдивий пластовий гумор. На 
таборових ватрах юнацтво нетерпеливо очікувало його скечів.

Павло ставиться серйозно і з охотою до пластової праці; в 
гуртку і курені взірцево виконував найвищі діловодства; 
одержав 3-те відзначення. Павла охота до пластування 
виявилася в 1997 році, коли він ціле літо відбув на пластових 
таборах, одержав відзначення і був вибраний Гетьманичем 
36-ої Орликіяди. В 1998 році, Павло здобув перше місце на 
Лісовій Школі; одержав відзначення за працю виховника на 
юнацькому таборі та був на таборі скобів на ЮМПЗ’98.

Павло з відзначенням здав матуру в Школі Українознавства. 
В Clifton High School він дуже добре вчився, був членом управ 
National Honor Society і Spanish Honor Society та голова 
Українського Клюбу.

Павло має різні зацікавлення: мандрування, читання книжок, 
комп’ютерознавство, риболовство, їзда на рольках, гокей та 
відбиванка. Він грає на фортепіяні та на гітарі та нераз висту
пав на громадських імпрезах. Павло писав про себе: “Мої 
батьки мене виховують в християнському дусі, де Бог є завжди 
перший. Наше родинне коле є тісно зжите. Тому мені подо
бається що, як пластун, я можу служити Богові і Україні”. 
Павла взірцева пластова постава служить як приклад усім.
пл. сен. Дарка Темницька, станична, (скорочено)
Начальний Пластун іменує Павла гетьманським скобом в присутності батьків
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Тарас Лончпна народився
21-го січня, 1951 року у Стубенвіллі, 
Огайо, ЗСА, а до Пласту вступив у 1960 
році, коли з батьками переїхав жити 
до Дітройту. В юнацтві був членом 13- 
го куреня, в якому займав різні пости, 
включно із курінним. їздив на багато 
таборів — інтендантом на курінні, 
братчиком на новацькі; на вишкіль- 
ному таборі.ЛШ в 1968 був першуном. 
Одержав 4-те, 3-тє і 2-ге пластове 
відзначення. Був впорядником гуртка 
Лис і членом куреня старших пластунів 
Побратими.

Особисті спомини свого пластування 
та покликання на священика друг

Лончина подає на наступних двох 
сторінках (ст. 6 і 7). Можна додати, 
що коли переїхав на теологічні студії 
до Риму, друг Лончина став пильним 
дописувачем до Юнака про пластову 
групу у Римі, яку він зорганізував.

Свою першу Святу Літургію отець 
Лончина відправив у Дітройті в 
грудні, 1977 року (див. Юнак ХІ/78). 
Тепер отець Тарас Лончина — 
душпастер у трьох парафіях в 
Америці: Silver Spring, MD; Manassas, 
VA і Richmond, VA.

А н д р і й  Колос пластує вже
від наймолодших літ; в юнацтві був 
членом гуртка Орли, 3-го куреня ім. 
Симона Петлюри в Торонті; щороку 
їздив на юнацькі табори, відбув 
вишкільний табір ЗБ і брав участь в 
таборі скобів і вірлиць на ЮМПЗ’98. 
Протягом свого юнацтва, Андрій вико
нував різні діловодства. Як курінний 
займався куріннним мандрівно- 
канойкарським табором в північному 
Онтаріо. Андрій є частим дописувачем 
до пластового журналу Юнак з ділянки 
спорту та подорожування. Він радо 
працює як новацький виховник під час 
року і їздить щоліта на новацькі 
табори на Пластовій Січі. Він успішно 
закінчив вишколи новацьких і 
юнацьких виховників.

Андрій провів 4 роки середньої освіти 
в Bishop Allen Academy а один рік 
вчився в гімназії в Україні. Кожного 
року був на листі визначних учнів та 
здобув різні нагороди. В школі Андрій 
все брав активну участь в позанавчаль- 
них зайняттях; був членом спортових 
дружин, працював фотографом для 
шкільної газети та помагав при різних 
добровільних акціях студентів. В 1999

році почав студії на факультеті механіч
ної інженерії при Торонтонському Уні
верситеті. Андрій вчивя в українській 
школі св.о. Миколая і в 1998 році успішно 
склав матуру з найкращими оцінками. 
На матуральному бенкеті він виголосив 
пращальне слово від своєї кляси.

Від наймолодших літ, головним заці
кавленням Андрія був спорт. Андрій 
вправлявся в роверистиці, плаванню та 
вітрильництві та здобув рятівничий 
ступінь Bronze Cross. Останніми роками 
Андрій зосередився над відбиванкою та 
скелелаженням. Свої спортові заці

СКОБИ
—ДЕ ВОНИ? Починаємо другу серію статтей, цей раз про 
Гетьманських Скобів (про Гетьманських Вірлиць почали в 
останньому числі). Від 1953 року, коли створено КУПО — світову 
організацію Пласту — зареєстровано 41 гетьманських скобів*
Перший з них — гетьманський пластун скоб Тарас Лончина, 13-го 
куреня ім. Романа Шухевича в Дітройті, одержав ступінь в 1969 р.

кавлення Андрій виявляє участю в 
Ontario Orienteering Association та Alpine 
Club of Canada та готовістю позна
йомити інших зі своїми спортами.

Андрій все виказує дуже добру пластову 
поставу і виявляє значні провідницькі 
вмілості. Андрій ставиться до своїх 
обов’язків віддано і з ентузіязмом і 
вміє приєднати до співпраці інших. 
Його життєрадісна, весела вдача, впертісь 
та енергія до праці творять користі 
пластовій організації і ширшій громаді. 
пл.сен. Андрій Ґеник-Березовський, 
зв'язковий (скорочено).
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Спомини отця Тараса Лоннини

Цю проповідь о. Лончина виголосив на благодарственній св. Літургії 16 жовтня, 1999р . 
в церкві св. Йосафата у  Воррені, Мішіхан, у  відзначення 50-ліття станиці Дітройт.

Годиться нам подякувати Богові за 
ті різні переживання, що кожний 
з нас мав, в часі цих 50 літ Пласту 

в Дітройті. Кожний з нас щось 
особливого переживав. За ці два дні 
святкувань Ви будете ділитися своїми 
споминами. Я хотів би поділитися з 
Вами деякими своїми переживаннями, 
бо, як сказав один священник з 
підпілля, о. Михайло Гаврилів, ЦСВВ, у 
своїй автобіографії, <сКожна людина — 
це перш за все історія. ” Тут, кожний 
пластун — це історія. Пласт навчив 
мене самозарадности у мандрівці мого 
життя. В Гимні Закарпатських Пластунів, 
ми співаємо “Ніщо нам лихо, ні 
пригоди”. Я часто згадував ці слова 
коли мусів давати собі раду в житті!

Почалося моє пластове самовиховання 
в новацьких і юнацьких таборах на 
Зеленому Ярі. Відтак було стільки 
цікавих пригод: на мандрівному таборі 
в Алґонквін Парку в Канаді з другом 
Ігорем Королем; вишкіл Лісової Школи 
у Гантері, який гартував мене; виховна 
діяльність і табори у Вискосоні на 
Писаному Камені, на Вовчій Тропі і в 
Німеччині; пластові зустрічі, які все 
були цікавими. А також, я грав на 
бубні в нашій дітройтській пластовій 
маршовій оркестрі, яку підготовив пан 
Михайло Томин.

Особливо вплинула на мене одно- 
місячна пластова мандрівка по Европі 
п. н. Летом скоба у світ в 1970 році, яку 
зорганізував друг Дам’ян Ліщинський з 
Н.Дж. і який попросив мене бути хро
нікарем мандрівки. Опісля тут у Діт
ройті, друг Осип Бойчук поміг мені ви
дати друком брошуру про цю прогульку.

Пласт надав мені смак і вміння до 
подорожування, яке я використав в 
житті... Через подорожування, я пізнав 
світ, людей і — своє покликання.

На мене особливо вплинули такі міста: 
Рим, Люрд, Мюнхен і Дітройт. В Римі я 
особисто зустрів Голову нашої Церкви, 
Патріярха Йосифа Сліпого. В Люрді, я 
особилво молився до Богоматері й 
просив її показати мені шлях, який 
Господь хоче в моєму житті. В Мюн
хені на пластовому таборі, я запитався 
знайомого товариша -  пластуна, чи він 
би разом зі мною пішов до семінарії на 
студії в Римі. (Бо якось в товаристві 
легше зробити таке рішення). Він 
погодився. В Дітройті, я одержав листа 
від нього з Риму, в якому він питався 
чи я приїзджаю так, як ми домовилися. 
Прийшло основне рішення мого життя 
в осені 1971 р.

На фото: Провід і учасники Лісової Школи в 
1968 році. З права -  Тарас Лончина.



В молитві перед тим Господь 
виразно остеріг мене: “А як ти 
знаєш, що твій товариш піде на 

священника? Ти йди за мною, сам 
зроби рішення і полягай тільки на 
мене.” Після довгої застанови, я 
відповів: “Добре, Господи, я піду за 
Твоїм покликом!” Вкоротці я полетів 
до Риму, а мій товариш, замість 
богословію, у Римі студіював політичні 
науки ! (Ми все одно залишилися з ним 
товаришами). Господь мене 
приготовив наперід — тут у Дітройті!

Господь все таки покерував Своїм 
способом. Бо за мною, за місяць, 
полетів до Риму мій рідний-брат,
Борис, також дітройтський пластун, і 
ми разом студіювали богословію в 
Римі! Відтак він вступив до монахів- 
студитів і прийняв нове ім’я, Гліб, а я 
одружився. Нас обох, в липні 1977 року 
(хоч у двох інших днях) висвятив на 
священників Блаженніший Патріярх 
Йосиф Сліпий. Сьогодні мій брат, о. 
Гліб, служить у Львові. А я займаюся 
трьома парафіями на сході Америки. А 
останніх 19 років я постійно, як 
священик є “на колесах”. Моє подоро
жування продовжується — те, що 
почалося в Пласті.

Роскажу ще про мою приналежність до 
13-го куреня юнаків в Дітройті й 
символічну історію пов’язану з цим. 
Поперше я опинився в курені, якого 
патроном є визначний командир УПА, 
ген. хор. Тарас Чупринка (Роман 
Шухевич). Я, саме, ношу його імена: 
Тарас Роман! Мене батьки так назвали, 
бо, коли я народився, батьки почули 
вістку, що Чупринку вбили больше- 
вики. І вони мене назвали в його честь!

Подруге, мене з цього 13-го куреня ім. 
Шухевича, други Тарас Когут і Міляс 
Лебедович висунули на кандидата на 
Гетьманського Пластуна Скоба; й ним 
мене іменовано, першого в Америці. 
Іменував мене (в 1969 р) пл. сен. Юрій 
Старосольський, ЛЧ, який був головою 
ГПРади. А друг Старосольський був 
споріднений з родиною Шухевичів. 
Відтак друг Старосольський став 
Начальним Пластуном в 1972 р. Він був 
також моїм професором на літних 
курсах Українського Католицького 
Університету в Римі. У 1980 р. він був 
один із основників парафії св. Тройці у

Сілвер Спрінґ, де я був назначений 
душгіастером. Начальний Пластун 
був моїм парафіянином около 11 
років; останні місяці його життя, він 
тяжко терпів на недугу Алзгаймер. Я 
його нераз відвідував зі Святими 
Тайнами. Одного дня вранці я 
відвідав друга Старосольського у 
старечому домі — а того ж 
пополудня він помер. Прийшлося 
мені поховати Начального Пластуна, 
який мене іменував Гетьманськи 
Пластуном Скобом! Дійсно, “життя 
— не жарти, не казки”!

В Пласті ми вчилися співати гарні 
молитви. Мої улюблені є: новацька 
ранішня молитва Сині дзвіночки 
молитву дзвонять, пластове Отче 
наш і вечірня молитва Ніч вже йде, а 
особливо слова “тут є Бог”. Які 
правдиві й дійсні ці слова для нас 
сьогодні, бо тут, у цьому храмі, є БОГ!

Остаточна мандрівка нашого життя 
провадить нас до Бога! Наші родини і 
наша Українська Церква разом з 
Українським Пластом мають велике 
завдання виховувати нарід, а особли
во молодь для Бога. Сьогодні я краще 
розумію Пластову Присягу: “бути 
вірним Богові і Україні”. В Пласті -  я 
пізнав життя. А в житті -  я пізнав 
Бога. Відколи я став священником, я 
ніколи того не жалував. Бог мене 
особисто покликав — і я є певний, 
що Він вас особисто кличе до 
найвищої служби Богові, Українській 
Церкві й Українському Народові.

Вкінці дякую усім тим особам, які 
мене виховували в Пласті. Дякую 
моїм друзям і подругам, з якими я 
пластував. Дякую Господу Богові 
за це радісне свято 50-ліття 
Пластової Станиці в 
Дітройті. Закінчую 
словами св. апостола 
Павля до Колосян 
3:1-4: “Шукайте те, 
що вгорі... Думайте 
про те що вгорі...
Бо... Коли 
Христос, Ваше 
життя, явиться, 
тоді й ви з Ним 
явитесь у славі:
Дійсно, бо тут є 
Бог. З нами Бог!

і|  Українська Католицька 
Церква св. Тройці у  
гуцульському стилі. 
Парафія отця Тараса 
^  Лончини у Сілвер 

k  Спрінг, Меріленд. 
Благословення 

храму 
відбудеться в

жовтні 
2000 р.



Гетьманські скоби і вірлиці -  ДЕ ВОНИ? Чи 
знаєте таких у вашому місті? Чим вони тепер 
займаються? Напишіть нам! Подаємо реєстр 
пластунок і пластунів, які одержали ступінь 
гетьманської вірлиці чи гетьманського скоба від 
часу створення КУПО в 1953 році. (Архів 
Головних Булавних).

ГЕТЬМАНСЬКІ ПЛАСТУНКИ ВІРЛИЦІ
1. Павук Надя Мельборн, Австралія 1971
2. Возняк Христина Нюарк, ЗСА 1972
3. Одежинська Ксеня Філядельфія, ЗСА 1973
4. Волоценко Роксана Нью Йорк, ЗСА 1979
5. Максимець Марта Торонто, Канада 1979
6. Жаровська Христя Торонто, Канада 1980
7. Ґрадюк Дарія Едмонтон, Канада 1981
8. Максимович Маруся Філядельфія, ЗСА 1981
9. Ярош Оксана Торонто, Канада 1983
10. Хомяк Дора Вашінґтон, ЗСА 1985
11. Петріна Харитя Дітройт, ЗСА 1991
12. Ганкевич Дарка Чікаґо, ЗСА 1991
13. Маріссі Адріяна Чікаґо, ЗСА 1991
14. Матвіїшин Андрея Чікаґо, ЗСА 1991
15. Онищук Тамара Торонто, Канада 1991
16. Качарай Адріяна Нью Йорк, ЗСА 1991
17. ГарасАнна Ст.Кетеринс, Канада 1991
18. Гарас Катруся Ст.Кетеринс, Канада 1991
19. Даревич Лада Торонто, Канада 1992
20. Кость Таня Клівленд, ЗСА 1991
21. Шанц-Смарш Ляриса Торонто, Канада 1994
22. Шамрай Катруся Дітройт, ЗСА 1994
23. Захарій Марія Клівленд, ЗСА 1996
24. Сливинська Ксеня Торонто, Канада 1996
25. Ганкевич Ксеня Чікаґо, ЗСА 1997
26. Палажій Аня Клівленд, ЗСА 1997
27. Аґрес Настя Б-Айрес, Арґентина 1997
28. Заоборна Тамара Б-Айрес, Арґентина 1997
29. Ліпинська Наталка Б-Айрес, Арґентина 1997
ЗО. Дідух Богданна Ст.Кетеринс, Канада 1998
31. Сливинська Оленка Торонто, Канада 1998
32. Спольська Лариса Торонто, Канада 1998
33. Гудь Лариса Філядельфія, ЗСА 1999
34. Фіґоль Андреа Торонто, Канада 1999

ГЕТЬМАНСЬКІ ПЛАСТУНИ СКОБИ
1. Лончина Тарас Дітройт, ЗСА 1969
2. Процик Роман Філядельфія, ЗСА 1970
3. Голинський Нестор Нюарк, ЗСА 1972
4. Цибульський Андрій Торонто, Канада 1973
5. Декайло Ростислав Нью Йорк, ЗСА 1974
6. Гриців Роман Філядельфія, ЗСА 1976
7. Лебедь Андрій Торонто, Канада 19 77
8. Малецький Андрій Торонто, Канада 1977
9. Ґудзяк Борис Сиракюз, ЗСА 1978
10. Лапка Богдан Аделайда, Австралія 1978
11. Онишкевич Всеволод Трентон, ЗСА 1979
12. Ващук Роман Торонто, Канада 1980
13. Панченко Андрій Пассейк, ЗСА 1981
14. Перекліта Андрій Торонто, Канада 1981
15. Ковальчук Роман (Самітник), ЗСА 1981
16. Ростек Андрій Аделайда, Австралія 1982
17. Кігічак Тарас Нюарк, ЗСА 1983
18. Білинський Роман Нюарк, ЗСА 1983
19. Дувалко Евген Торонто, Канада 1983
20. Якубович Марко Албані, ЗСА 1984
21. Голубець Левко Клівленд, ЗСА 1985
22. Воронка Нестор Нюарк, ЗСА 1987
23. Якубович Роман Албані, ЗСА 1988
24. Якубович Олесь Албані, ЗСА 1990
25. Брикович Марко Нью Йорк, ЗСА 1991
26. Савицький Микола Нью Йорк, ЗСА 1992
27. Ференцевич Тарас Нью Йорк, ЗСА 1992
28. Літепло Андрій Нью Йорк, ЗСА 1992
29. Паттен Степан Торонто, Канада 1992
ЗО. Матла Марко Лос Анджелос, ЗСА 1994
31. Данилів Роман Філядельфія, ЗСА 1994
32. Сп’як Христіян Албані, ЗСА 1995
33. Луців Ярема Торонто, Канада 1996
34. Ткачук Григорій Ст.Кетеринс, Канада 1997
35. Петріна Денис Дітройт, ЗСА 1997
36. Квітковський Адріян Дітройт, ЗСА 1998
37. Рак Богдан Львів, Україна 1998
38. Чубатий Роман Дітройт, ЗСА 1998
39. Матусяк Дам’ян Чікаґо, ЗСА 1999
40. Колос Андрій Торонто, Канада 1999
41. Фарміґа Павло Пассейк, ЗСА 1999



Орлан білохвостий знаходиться засадничо в Европі і Азії (як зазначено на 
карті вгорі). На зиму, літає до Індії і Китаю. В Україні, записаний до 
Червоної Книги.

Скопа (або Скоба) — Pandion haliaetus (Osprey)
Довжина: 55 см. (22м); крило: 50см.(19"); вага: 1.2-1.8кґ. 
(2.5-4 ф.) Хижак (bird of prey), розмах крил — 5 стіп або 
більше. У самця — біла голова з темно коричневою 
короною. Пір’я темно коричневе зверху і біле спідсподу. 
Самиця — подібна лише має коричневі лінії на горішній 
груді. Живе вздовж морських берегів, озер і рік. Гніздо: 
велике, вистелене травою, збудоване з гілок на верхів’ях дерев 
або на скелях. Повертається рік за роком до того самого 
гнізда. Харчується майже виключно рибою, яку ловить 
поринаючи лапами під воду з висоти до 100 стіп. Часто 
злітає з такою скорістю, що цілковито зникає під воду. У 
нього кігті як сталеві гаки, щоб зловити і вдержати рибу.

Скопа поширені кругом світу (зазначено на горішній карті) але в Північній 
Америці їх мало. Ті, що живуть в Канаді і Америці зимою літають на 
полуднє. В Україні, записаний до Червоної Книги.

Орлан білохвостий — Haliaetus albicilla 
(White tailed sea eagle)
Довжина: 70-90см. (27м—36"); крило: 56-72см. (22"-28м); 
вага: 3.5-5кґ. (8-11 ф.) Головна ознака — чисто білий хвіст;

решту пір’я — жовто-коричневе зверху і спідсподу. Дзьоб, 
очі і лапи — жовті. Живе на скелях вздовж морей, озер і рік. 
Гніздо будує на деревах або скелях і використовує кілька 
гнізд рівночасно. Харчується живою або мертвою рибою, 
але часами ловить птиць і малих ссавців.

Який птах — СКОБ?

Орлан білохвостий 
— Haliaetus albicilla

До Пластового :
Довідника потрібно 
було ілюстрації 
птаха Скоба

— але, якии це 
птах? В Життя в 

Пласті подано, що Скоб це 
Haliaetus albicilla або Скоб 

білохвостий. Але в словниках* нема такого птаха як Скоб.
Зате є птах — Скопа або Скоба. Але це не Haliaetus albicilla а 
Pandion haliaetus, a Haliaetus albicilla називається Орлан 
білохвостий (орлан — морський орел). Якщо маєш інші дані про 
Скоба, напиши нам. Тут подаємо інформації про Pandion 
haliaetus і Haliaetus albicilla.

Скопа -  Pandion haliaetus

* •Словник Української Мови, Київ, 
Наукова Думка, 1970-1980.
•Біологічний Словник, Київ, УРЕ, 1986.



На фото (зліва): Меля 
Мельник,. Лариса Мейсон,; 
Ванеса Мицкевичис, 
Мелася Раделицька, Надя 
Ринковська, Вожена 
Грицина, Катруся Балан, і 
Оксана Грицина Ж

День 22 лютого — День
Роздумів Скавток і Ґідів (Girl Guides' 
and Girl Scouts' Thinking Day). Це дата 
народження основоположника 
скавтінґу, Роберта Бейдена-Павела і 
також його дружини, Олав (хоч між 
ними було 32 роки різниці у віку). Цей 
день всі Ґіди і Скавтки в світі відзна- 
чують як день міжнародної дружби. 
Вони сходяться і беруть участь у цере- 
моніялах і спільних зайняттях і 
збирають дотації на фонд призна
чений на міжнародні проекти. В 
Торонті існує довголітня традиція (яка 
занепала останніми роками), що одна 
етнічна група ґідів чи скавток 
запрошує дівчат інших скавтських 
організацій на спільний вечір.

Цього року, пластунки в
Торонті дістали таке запрошення від 
ґідів латвійців (Latvians), які органі
зували День Роздумів. Гурток Надія із 
своєю подругою, Мелєю Мельник, 
зголосився взяти участь у програмі. 
На вечорі, крім ґідів латвійців і 
пластунок, були представники 
естонських, литовських і канадських 
ґідів. Латвійці, естонці і литовці є 
повними членами канадських ґідів, 
але провадять власні програми у своїх 
мовах. На вечорі гурток Надія вчив 
присутніх пісню “Квітка мого життя” 
(всі брали участь у рухах пісні). 
гурток Надія, Торонто
На фото: Пластунки між латвійськими, 
литовськими, естонськими і канадськими 
гідами і скавтками.



подруга Лариса Гудь

Христя Гудь (гурткова)
Саша Фодорійчук 
(заст. гурткової)

Мп Туліпанп є гурток розвідувачок 4-го куреня юначок ім. Ольгп Басараб у ФіляаельФії. Хоч наш 
гурток малий (нас є тільки 4), мп вже довгі роки тримаємося як гурток і є дуже добрими 
приятельками. Кожного року ми організуємо різні зайняття і прогульки.
Що Тебе найбільше цікавить в Пласті?
Христя: .. .бути з моїми товаришами і їздити на табори. 
Через Пласт я зустрінута багато людей з різних країн і багато 
навчилася.
Саша: ...товариство і табори є найцікавіші і найприємніші. 
Оксана: .. .таборувати і їздити на різні табори.
Ляля: ...творити приємні спогади з приятелями.

Чи Ти любиш приходити на пластові сходини?
Христя: ...я  дуже люблю приходити на сходини, де я зі 
своїми товаришками вчуся цікавих речей про Пласт і 
Україну. Я очікую пластові сходини кожного тижня.
Саша: Так, бо вони все цікаві і приємі. Я найбільше люблю 
коли ми граємо гри або переводимо гутірки про цікаві речі. 
Оксана: Так, бо ми все щось нове вчимося. Я люблю 
вчитися про різні речі і бути з українцями.
Ляля: Наші сходини є дуже фан бо ми всі дуже добре 
знаємося. Мені дуже подобається коли ми маємо спів.

Котре наше гурткове зайняття Тобі подобалося?
Христя: ...наші щорічні “sleepovers” Я також люблю 
колядувати і продавати великодні і різдв’яні кошики як 
заробіток для гуртка.
Саша: .. .наші два гурткові “sleeepovers” коли ми здавали 
точки до проби або до вмілостей.
Оксана: .. .нашу прогульку на лещата.
Ляля: .. .гурткові sleepovers і спів

Що би Ти хотіла додати чи змінити в Пласті?
Христя: ...змінити пластовий однострій. Він не є дуже 
вигідний у літі і в ньому дуже гарячо!
Саша: .. .щоб табори були довше як три тижні.

Оксана Ласовська (писар)

Ляля Кострицька (хронікар)

Оксана: Я би нічого не змінила.
Ляля: .. .частіше мішані сходини (хлопці і дівчата разом).

Чим ти цікавишся і займаєшся поза Пластом?
Христя: Я дуже люблю співати і танцювати та беру лекції 
співу. Я граю копаного і бігаю на шкільних дружинах і 
також є секретарем-скарбником у student council 
Саша: Я займаюся спортом, виступаю у шкільному театрі і 
належу до Junior National Honor Society.
Оксана: Я дуже люблю танцювати — беру лекції балету і 
танцюю в українській групі Волошки. Я співаю у шкільному 
хорі, плаваю на шкільній дружині і належу до Junior National 
Honor Society. Також беру кляси журналістики і пляную на 
другий рік дописувати до шкільної газети.
Ляля: .. .ходити по склепах, бути з товаришками, говорити 
по телефоні, бігати на біжні і грати американский футбол.

Чи Ти маєш якусь мету в житті? Чим Ти хочеш бути?
Христя: Я хотілаб бути співачкою.
Саша: Я хочу вчитися на університеті і стати психологом 
або адвокатом.
Оксана: Я ще на знаю ким хочу бути в майбутньому, але 
знаю що хочу займатися журналістикою.
Ляля: Я ще не певна чим а хочу бути в житті, але знаю що 
хочу працювати з дітьми або в ділянці моди.

Після юнацтва, чи Ти плянуєш працювати в Пласті?
Христя: Так, я пляную бути сестричкою а потім подругою. 
Саша: Я пляную працювати як сестричка або подруга в 
станиці або на таборі.
Оксана: Я хочу бути сестричкою, бо я дуже люблю дітей. 
Ляля: Я ще не знаю.



АНДРІЙ
ЯНЮК

ПАВЛО
ЯРИМОВИЧдруг ДАНЬО ГЕНТИШ

и, гурток Пуми з Нюарку (5-ий курінь) щойно 
здали вмілість Скелелаження. Наш інструктор, пан 

ІМайк, нас навчив багато про скелелаження: різні 
вузли та шнури, як одягнути пояс (harness) і як зав’язати 
вузли навколо себе. Він також навчив нас як страхуватися 
(belaying). Ми здавали вмілість в Diamond Rock Gym. Там 
збудували високу стіну, яка має місця де можна себе 

підтягнути руками або ставати ногами. Як одна особа лазить, друга особа 
мусить тримати її шнур. Пан Майк також нас навчив як спускатися по шнурі 
(rappeling). Це робиться коли особа вже дійшла до верху стіни і хоче зійти в 
долину дуже скоро. Причіпаєш до себе шнур і тримаєш його під причіпкою. 
Тоді відпихаєш себе від стіни і пускаєш шнур. Якщо тримає сильно, тоді 
спускаєшся поволі. Це було дуже “грізне”. Під кінець кожного дня наші 
мускули боліли, але ми дальше драпалися і ставали сильнішими. Наступні 
юнаки в гуртку здобули цю вмілість: Маркіян Гадзевич, Павло Яримович і 
Андрій Янюк (гуртковий). Друг Даньо Гентиш також брав активну участь в 
скелелаженню. Ця вмілість нам дуже подобалася і показала нам, що ми можемо 
багато зробити, якщо маємо охоту. Андрій Янюк
* слово в словнику на цей спорт є “Скелелазіння” але “Скелелаження” загально прийняте.

вмілість СКЕЛЕЛАЖЕННЯ

МАРКІЯН ГАДЗЕВИЧ



в м іл іс ть  ЕТИКЕТ

,N e ^ Y o r k

Наш гурток, Манхус, 3-го куреня 
ім. Івана Мазепи у Нью Йорку, 
рішив зробити вмілість 

Етикет. Хоч деякі члени гуртка не 
були занадто зацікавлені, бо Етикет 
вважають “дівочою вмілістю”, ми таки 
всі згодилися здати вмілість. Ми поча
ли після різдвяних свят цього року. 
Наші здавання включали гутірки під 
час сходин, які покривали всілякі теми 
етикету: поведінка під час розмов, при 
столі і на побаченні і як писати листи.

Ді-джей Данило Бузетта і Петрусь Мулик

На кінець ми заплянували “хлопячий 
деб’ют”, на котрий кожний з нас 
запросив юначку. На наш баль і на 
вечірку опісля ми вислали запрошення 
із старою знимкою нашого гуртка. 
Надійшов день нашого балю. Ми 
прикрасили залю, пішли вбратися у 
вечірній одяг, а коли усі позбирались, 
на дворі уже смеркало. Ми пішли до 
ресторану на смачну вечерю, а коли 
ми повернулися до домівки, уже люди 
чекали на наш баль.

Нас і наших ескортів представив 
наш друг, ст.пл.гет.скоб Тарас 
Ференцевич. Почав грати валь- 

чик та ми зібралися танцювати. Хоч 
баль перемінився у вечірку, ще час від 
часу грали сальонові танці, котрі дали 
нам змогу дальше танцювати із наши
ми запрошеними дівчатами. Увесь 
вечір пройшов дуже гарно і коли прий
шов “час до дому”, усі відійшли із при 
ємними споминами. Пам’ятаймо що 
“вже знову прийде час тут вернутись” 
пл. роз. Іван Кіналь

(На фото зліва) Деб’ютанти Іванчик Кіналь, Павлусь Мулик, Івась Дурбак, Данилко Бузетта 
Ескорти: Татяна Кузьмович, Ляриса Возняк, Діяна Гимериковська, Христина Салабай



Пластун дбає про БЕЗПЕКУ

В долині подано 15 
правил безпеки в 
природі. Пропущені 
слова, які подані 
внизу сторінки, також 
можна знайти у  
ребусі ШУКАЙСЛОВО. 
Слова у ребусі 
можна читати 
вертикально, 
горизонтально чи по 
діягоналі. Як 
знайдеш всіх 15 слів 
у ребусі, з залишених 
букв прочитай, що 
треба робити якщо 
загубишся в лісі.

1. Під час громовиці, ховатися п ід_____________ на полі є дуже небезпечно.
2. Коли ідеш в природу, треба знати______________безпеки.
3. Все плавай з _____________ .
4. Якщо ти в човні, носи______________пояс.
5. Щоб мандрувати в незнаних околицях, треба знати_____________ .
6. В горах погода часто міняється; все бери зі собою_____________ .
7. На північному боці дерева росте____________ .
8. Як ідеш на прогульку у ліс, все бери зі собою_____________ .
9. Щоб охоронити вуха і лице від сонця, вбирай_____________ .
10. Щоб погасити вогонь, його можна засипати_____________ .
11. Як ідеш дорогою, іди ______________боком.
12. Ніколи не засвічуй Газової кухні у _____________ .
13. Якщо доторкнеш трійливий плющ, вмий шкіру водою і_____________ .
14. Якщо не маєш піхви, забий сокиру в_____________ .
15. Якщо не маєш шатра, для охорони збудуй_____________ .

землею деревом рятівничий милом мох
лівим правила картографію колоду аптечку
шалас другою особою дощовик шатрі шапку
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(Відповіді на ст. 24)



І Якщо у вашому курені є прихильники, які Завдання на пункті може тривати 20 хвилин; це | 
І переходять І-шу Пробу, зорганізуйте теренову значить, щоб перейти всі пункти потрібно 2 1/2 | 
І гру, щоб їх навчити і перевірити те, що в точці Ґ години. Найкраще, переходити пункти парами І 
I (Життя в Природі), . (по дві особи). j
І Гра має 7 пунктів і на кожному пункті повинен При кінці гри, прихильники, які успішно зроблять | 
І бути виховник або старший юнак. На кожному всі завдання, здадуть 8 точок 1-ої Проби із | 
І пункті є одне завдання яке перше треба юнаків частини Ґ (Життя в Природі). І
І навчити, а тоді перевірити чи юнак його засвоїв. І

, Ціль: Зробити стружений патичок до запалю
вання вогню. При інструктажі, пояснити як 
правильно вживається ніж.
Потрібно: ніж, сухі патики до стругання.

я,

Ціль: Збудувати гніздо для розпалювання вогню, 
запалити вогонь. 

отрібно: хмиз, сухі патички, сірники.

Ціль: Із розданих карток: назвати 2 небезпечні із 5- 
ох рослин; 2 небезпечні із 5-ох тварин; пізнати слід: 
З тварин.
Потрібно: 5 карток із тваринами (2 небезпечні), 5 
карток із рослинами (2 небезпечні). 10 карток і: 
слідами тварин.

іль: В наплечник правильно спакувати особистий 
виряд на одноденну прогульку. Вибрати тільки ті 
речі, які потрібно.
Потрібно: Наплечник, особистий виряд на прогуль- 

з додатками речей — напр. радіо, подушка, 
одежі — які не є потрібні, (за списком 
, див: Пластовий Довідник, ст. 181; Життя в 
' ст. 317).

Ціль: Зав’язати три вузли і одне в’язання так як на 
дошці.
Потрібно: Дошка на якій причіпити 3 вузли і одне 
в’язання.

Ціль: Показати сторони світу за компасом, 
годинником і зорями. Зорієнтувати карту. 
Потрібно: карти, компаси, карта на якій зазначені 
зорі.

гЦіль: Поставити, розібрати і спакувати шаїро. 
Перше показати юнакам як це робиться, тоді вони 
роблять самі.
Потрібно: Шатро $



і вертикально

шнур прикріплении до землі

A J 
РОВА ГАЗЕТКА

гілка дерева. грубілий шнур тоншии шнур

Хочете зробити таборову газетку, яка не змокне 
від дощу і не полетить з вітром?
Потрібно: дерево із довгою гілкою, грубший і 
тонший шнур і пластикові вклади до альбомів 
розміру 8.5x11 із дірками з одного боку, як це:

тонший шнур переселити через дірки горизонтально

У

Грубші шнури зав'яжіть довкола гілки і прикріпіть 
до землі. До грубших шнурів поприв'язуйте тонші, 
шнури, які переселіть через дірки пластикових 
вкладів. В пластикові вклади давайте сторінки 
газетки. На долині бачите фотографію, на якій 
юнаки користуються такою газеткою на одному 
таборі.



http://web.ncf.ca/

Адріян
Прухницький

Ярема Решітник

Адріян Дзьоба

Тома Онуферко

Крайова
Пластова

Програма
включає

Зустріч
2000

Практичне
пластування

День СкавтаАвакаменж-
міно Між-курінні

змагання
Хто ми є? Ми є гурток ДИКИЙ СМІХ, 101 куреня ім. 

Володимира Івасюка в Оттаві. Цього літа ми всі їдемо на 
Крайову Зустріч коло Оттави. Минулого літа ми таборували на 
оселі Авакаменж-міно. Ми вивчили скелелаження і стріляли з 
лука. Нам допоміг приємний чоловік, Альікс. Ми також 
здавали вмілості спів, куховарення, мандрівництво, піонірство 
та екологію.

Цього року ми приготовляємося на табір через Інтернет. 
Пластова Зустріч має дуже добру веб-сторінку яка описує все, 
що потрібно до табору. Вона має програму на кожний 
юнацький ступінь і на кожний етап табору. Але нам найці
кавіше те, що там пояснено всі вмілості, які можна буде здати 
під час зустрічі, описано всі вимоги і показано відзнаки цих 
вмілостей. Разом із нашим другом ми вже готуємось до табору.

Канада Відвідини
Оттави

Прогульки
13 серпня 

2000
Вмілості

Якщо ви зацікавлені довідатися більше про Зустріч, хотіли б 
більше інформацій про програму, подивіться на веб-сторінку:

Василь Онуферко

Олесь Чировський

Гриць Качмар
Руслан Янішевський



Ю нацькі Виховники знають, що в ж урналі Ю нак можна 
знайти різноманітні і цікаві матеріяли на сходини, точки і 
вмілості до проб, практичне пластування на табори, проекти 
до ІІІ-ої Проби, пісні, ігри і багато іншого.

^  Але де є то, що мені потрібно ТЕПЕР ???
•

Не потрібно шукати в старих журналах — можете знайти 
г все в збірці Юнак для Виховників! Там матеріяли, які

появилися в Юнаку від 1995 року до цього числа — понад 
150 сторінок! Сторінки посортовані по темах, без зайвих 
фотографій чи Графіки, готові до вашого вжитку!

Юнак для Виховників
можна замовити в Редакції 
Юнака за кошт пересилки.

Канада: $10 (кан).
ЗСА: $10 (амер).

Інші краї: $10 (амер). 
Замовлення висилати на адресу: 

Yunak dlya Vykhovnykiv 
2199 Bloor St.W.

Toronto, ON M6S 1N2 
Canada 

Fax: 416-763-0185 
е-пошгта: 

zakydalsky@sympatico. ca

Ма нітоб і

Д л я

ВИХОВНІЇ

СТОРІНКА ВИХОВНИКА



Чи Пласт готовий на XXI сто л іття ?
Почалося ХХІ-ше століття. Юнацькі впорядники повбирали спеціяльні окуляри, щоб 
чітко бачити все нове. АЛЕ ІДО ВИ ДУМАЄТЕ? Чи Пласт готовий на нові виклики 
(challenges) цього століття? Подаємо кілька питань і запрошуємо вас прислати свої думки 
і опінії.

1. ЕКОЛОГІЯ: Чи в Пласті є екологічна програма, яка 
відповідає потребам ХХІ-го століття ?

• чи будете організувати екологічні прогульки і 
екскурсії на яких будете збирати інформації про своє 
довкілля?

• чи ви готові їхати на екологічні пластові табори 
які будуть мати, як свою програму — очищення, відновлення 
і відродження терену?

2. СВІТОВИЙ СКАВТІНҐ: Перший раз в історії Пласт в 
Україні — національна організація і може стати членом 
світового скавтського руху.

• чи готовий Пласт по світі вступати в скавтські 
організації своїх країв?

3. IHTEPHET: В час коли люди живуть щораз більше 
розкинено, Інтернет уможливлює комунікацію із цілим 
світом.

• чи повинен Пласт творити гуртки і курені 
вживаючи Інтернет: е-гуртки які б сходилися на 
е-сходини, слухали е-гутірки і співали е-пісні?

4. ОДНОСТРІЙ: Майже жадні юнаки і юначки не 
приходять на зайняття в одностроях, а приносять 
однострої в торбах і в домівці перебираються.

• чи не повинен Пласт перестати вимагати 
ношення одностроїв, а тільки щось меншого — напр. 
хустку чи відзнаку — які легше буде спакувати у торбу?

Оїефця fQ^ггд рея

£енис



відбувся від 25-
31-го грудня, 1999 в Лейк Плесид, Нью Йорк. Впродовж 
тижня 14 учасників і 8 булави, під проводом Колі 
Савицького, ЛЧ, мандрували по горах Адирондекс 
(Adirondacks), таборували в природі та випробовували 
всілякі зимові спорти. Ми мандрували по снігу та леді 
вживаючи чоботи, снігоступи (snowshoes) та шпіци (crampons).
Найбільше запам’яталася трьо-денна прогулька до John 
Brooks Lodge. Першого дня ми опинилися на терені, через 
який було дуже трудно пройти, бо крута річка не вповні 
замерзла. В додатку, ми мусіли тягнути тяжкі пластикові 
помаранчеві сани, Тимі (Тітту), за собою. На санях лежали 
важливі речі а, найголовніше, наша вечеря — заморожені 
голубці!
Траса мала бути відносно плоска й коротка. Але під час 
кожного табору є бодай одна велика пригода — і це була 
наша. Ми ішли 8 годин, а останню годину — в темноті з 
одною ліхтаркою. Тимі ледве вижив мандрівку і впордовж 
решта табору, учасники старалися його викінчити 
всілякими способами. Того вечора ми спали в неогріваному 
будинку. Декому було гарячо, але я цілу ніч не спала, бо 
змерзла! Я мала добру научку: мені було дуже зимно, бо мала 
на собі забагато одягу.

як правильно
вбиратися в зимі, про зимове таборування, гіпотермію та 
Power-cocoa. Кожна людина мусіла пити 4 літри води на день. 
На другий день, половина табору пішла на мандрівку, а 
друга половина збудувала приміщення на зимове 
таборування — два квинзі (quinzes). Квинзі — снігові хатки. 
Будуєш велику купу снігу; тоді випорожнюєш цю купу снігу 
зі середини, але залишаєш стіну на одну стопу снігу . Ми 
також поставили два шатра і плахту із сніговими стінами. 
Тої ночі мені спалося дуже тепло і приємно у квизні. Але в 
другому квинзі, коли хлопці збудилися, стеля була стоплена 
та лежала кільлка сантиметрів від іх носів!
Табір закінчився пам’ятною ватрою (в середині)! 
Таборовики ЗМТ’99 роз’їхалися по своїх домах, готові вітати 
2000 рік. В найглибшій кишені кожного пластового 
наплечника залишились чудові пам’ятки зимової пригоди та 
спокійної природи. Кожний знайшов любов до свіжого 
повітря, до пухнастого снігу та до чудового зимового 
краєвиду.
Щиро дякуємо фантастичній булаві за їх труд і зусилля і 
учасникам за їхній безупинний оптимізм та братерський 
дух. Окуляри! пл. роз. Іванка Сливинська, Торонто



На фото: (1) останній ряд, зліва: Маркіян Гадзевич, Адріян Подпірка, Діяна Юрчук, Коля Савицький, Адріян Кордуба, Павло Яримович; третій ряд: 
Андрій Демидович, Роман Подпірка; другий ряд: Оленка Сливинська, Калина Процик, Андрій Олесницький; спереду: Андрій Колос. (2) Андрій Демидович 
(3) Андрій Колос. (4) Христя Баранецька



На лещ атах у Карпатах Недалеко Львова, знаходиться 
місцевість Славське, де пластуни щороку їздять на лещетарські 
прогульки. В січні ц.р. курінь Лісові Чорти зорганізував таку 
прогульку, під проводом ст. пл. Любомира Олійника. Чи пам'ятаєте 
його із ЮМПЗ'98? (Фото: ст. пл. Богдан Яцишин)



Лесик 
К

олос

10 км. пізніше. Наступного ранку. 
Таборовище Озбуд на схилі гори 
Мадисон. Чотири пластуни в одному 
пересяклому від конденсації і мокрих 
плащів шатрі.
-  Гей, друже.
-  Не докучай мені. Тут в спимішку від 
носно сухо і тепло. Я ще можу спати.
-  Краще подивися на двір на твою 
гарну весняну погоду. Там на землі 
лежить 10 см. снігу.
УПС. На цім прогулька скінчилася. 
1000 км. і 9 годин пізніше назад в 
Торонті. Треба буде вернутися восени. 
Може тоді там буде літо. 
гурток Чорні Вовки, Торонто.

МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ. НА СХОДИНАХ 
Розмова І.
-  Гей хлопці, весна, пора нам вибра
тися на прогульку.
-  Куди, на канойки?
-Таде, зазимно. Підемо мандрувати в 
правдиві гори. На гору Вашінґтона в 
Ню Гампшир.
-  Коли?
-  Підемо на латинські великодні свята. 
Маємо 4 дні вільного від школи.
МІСЯЦЬ КВІТЕНЬ. НЮ ГАМПШИР.
Розмова II.
Тисяча кілометрів і 11 годин їзди 
Пінкчам Ноч під горою Вашінґтон.
-  Гей, друже, тут люди йдуть з леща
тами і сніговими дошками під гору. Чи 
Ти певний, що зможемо зайти?
-  Не журіться хлопці. Це вже весна. 
Чоловік в інформаційному бюрі сказав, 
що на стежках лише місцями лиши
лося трохи снігу. Зайдем без проблем.



ЮНАК — журнал пластового юнацтва, видає Видавництво Пласт ЗСА-Канада, для всього юнацтва по 
світі. Передплати пластунів в Канаді і ЗСА треба полагоджувати через КПСтаршину свого краю. Всі інші 
передплати можна надсилати до Адміністрації Видавництва. Річна передплата: $25(ам).

Матеріяли до цього числа ЮНАК-а подали: пл. роз. Таля Гудь, пл. роз. Андрій Янюк, пл. роз. Іванка 
Сливинська, пл. роз. Іван Кіналь, ст. пл. вір. Лариса Гудь, ст. пл. Богдан Яцишин, ст. пл. скоб Андрій 
Колос, ст. пл. Меля Мельник, ст. пл. Данило Даревич, пл. сен. Оксана Балтарович-Гудь, пл. сен. Христя 
Колос, пл. сен. Таня Онищук, пл. сен. Марта Кузьмович, пл. сен. Ліда Міґус-Решітник

Пожертви на Видавничий Фонд Ю нак-а

Щира подяка Українській Народній Касі в Монтреалі (La Caisse Populaire Ukrainienne de Montreal) за 
даток на $100, який прислав пан Ярослав Чолій, управитель.

Новини із Спорту

• Михась Хараламбій (див. Юнак 1/1999) в змаганнях Canadian Cross-country Ski Championship, які 
відбулися 21-27.11.200 в Тандер Бей, Онтаріо, у відділі Juvenile здобув такі медалі:
Золоту: одну в 10 км. погоні.
Срібні: три в 7.5 км. клясичному стилі, 5 км. вільному стилі і 7.5 км. вільному стилі.
Бронз: одну в 1 км. бігу.

• Тамара Медвідська (див. Юнак 2/2000) в змаганнях Senior National Wrestling Championships, які 
відбулися 5-6.У.2000 в Тандер Бей, Онтаріо, здобула Бронзову Медалю в категорії 62 кґ.

Відповіді
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Відповіді (ІЗ СТ. 16)
1. деревом
2. правила
3. другою особою
4. рятівничий
5. картографію
6. дощовик
7. мох
8. аптечку

9. шапку
10. землею
11. лівим
12. шатрі
13. милом
14. колоду
15. шалас

Якщо Ти знайшов всі слова у ребусі, 
залишилося наступне:
ЗНАЙДИ ЯКНАЙВИЩЕ ВИГІДНЕ 
МІСЦЕ І СТАРАЙСЯ ЗВЕРНУТИ НА 
СЕБЕ УВАГУ



50-річчя Пласту в ЗСА 
12-го серпня до 19-го серпня, 2000 р.

Adirondack Park, New York.
• станичні підтабори

• спільні зайняття
• мандрівництво

• канойкарські прогульки
• урочиста ватра

ЗАКЛИК! ЗАКЛИК! ЗАКЛИК! ЗАКЛИК! ЗАКЛИК!

ЗАКЛИКАЄМО ВСЕ ЮНАЦТВО! 
до співпраці над спеціяльним числом Юнака - Пласт/2000

Цього літа ми плянуємо видати спеціяльне число Юнака під назвою Пласт/2000. 
Якщо Ти їдеш на табір чи на зустріч чи на джемборі у своїй країні, 

зголосися бути кореспондентом Юнака.
Ти можеш писати або фотографувати або списувати цікаві зайняття.

Нехай Твої спомини не пропадуть у забуття. Поділися своїми переживаннями із другими. 
В той сам час, Ти зможеш здати вмілість Журналіста.

Зголосися на адресу 
Уипак 2000

2199 ВІоог St. W., Toronto, ON М6Р 1N2 Canada 
Ми Тобі вишлемо щоденник, в якому Ти зможеш записувати те, що нам будеш присилати.

ЗАКЛИК! ЗАКЛИК! ЗАКЛИК! ЗАКЛИК! ЗАКЛИК!
Крайова Пластова Зустріч 2000 

30-го липня до 13-го серпня 2000 р.
Авакаменж-міно, Квебек Канада 
• юнацькі підтабори по ступенях

• вмілості
• практичне пластування

• мандрівництво
• між-курінні змагання

• відвідини Оттави
• День Скавта

дф ЕМ БО РІ

■— ЗСА *2.000



Читайте в наступному числі про

Емоції

Рекреації

Птахи

Страхи


