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Привіт коменданта

ЮМПЗ-

87

Шлях до одности Пласту в змагу
За прадідну славу

За батьківську землю
За віру Христову

Дорогі подруги і друзі!

Тому ЗО років "Пластова Січ", оселя пластавої станиці Торонто,
Канада, була свідком великого здвигу пластавої молоді. Тоді відбулася
ЮМПЗ-57, з нагоди 45-ліття Пласту. Велика "Жива Карта" України

представляла тодішній молоді їі тісний зв'язок із країною своїх батьків.
Організатори тієї Зустрічі мали сильне бажання защепити любов до України та
віру в Пластову Ідею.
Мабуть це вдалося їм хоч частинно зробити, бо тодішня молодь
сьогодні є на провідних місцях чи то загально-української громади, чи то

Пластавої Організації. Сьогодні деякі з нас, молодь з-перед 30-ти років, є
організаторами цієї Зустрічі з нагоди 75-ліття Пласту. Ми також маємо те
сильне бажання захопити молодь Пластавою Ідеєю, хоч напрям нашого

думання дещо змінився щодо майбутности.
Наша Зустріч проходить під кличем "ЮМПЗ

-

Шлях до одности

Пласту в з магу: за Прадідну Славу, за Батьківську Землю, за Віру Христову",

що вказує на те, що ми хочемо передати молоді почуття пошани і любови до
минувшини свого народу і на тому будувати "Новий люд", з'єднаний
пластавим вузлом дружби.
Змістом програми і формою цілої Зустрічі, в трьох П етапах ми
стараємося скріпити цей Вузол, бо віримо, що він допоможе зберегти
ідентичність української діяспори в майбутньому. Отож і напрям ЮМПЗ-87, в
пошані до минулого, лицем в майбутнє.
пл. сеп. Орест Джулинський
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Уривок із святочного наказу на

відкритті ІІІ -го Етапу.

Організаційна по бу до ва Зустрічі.
Минуло

75

років з того часуJ як

маленька горстка людей мала візію

-

збудувати Незнищиму Святиню. І

збудували вони іїнасильних
фундаментах

-

Як окреслено у гаслі, Зустріч підготовлялася з метою
скріпити пластову одність. Цю одність ми намагалися
підкреслити різними засобами. Сама структура чи форма Зустрічі

фундаментах

Пластової Ідеї. Святиня пережила не

була відмінна від всіх попередніх пластових зустрічів: всі

одну хуртовинуJ але через свій сильний

учасники (а головно юнацтво) були поділені на гуртки і курені

фундамент вона простояла вже понад

Зустрічі. Гуртки складалися з учасників з різних країн і станиць.

75

років.
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Два такі гуртки (по

осіб кожний) творили курінь. Такою

формою провід Зустрічі хотів зблизити пластупів з різних частин
Сьогодні ми зібралися тутJ щоб
радіти тимJ що Пласт проіснував вже

три чверти століттяJ і такожJ щоб

світу і дати їм нагоду на скріплення пластавої дружби. Спільні
зайняття, змаги, забава, спільна їдальня в Третьому етапі, були

посилити нашу віру в Пластовий Ідеал

запляновані з цією ж ціллю. Хоча всякого роду змаги відіграли

і його майбутнє. Ми одідичили цей

важливу ролю в програмі УПЮ і УПН, ціллю змагів не було

сильний фундамент і змінити його не

лише перевірити зручність та бистроту чи знання молоді, а

сміємо.

радше поглибити знання чи зрозуміння даної теми.

Пластовий Ідеал

-

єдинийJ і таким

слід його зберегти. Зберегти його
можемо спільним бажанням і
спільними ділами. нЮМПЗ

-

шлях до

одности Пластун є наш клич. Це один
із засобівJ яким ми можемо зберегти
цю одність. В нашій програміJ у
структурі нашої ЗустрічіJ ми

Зустріч була поділена на три етапи. В Першому етапі (для
уладів УПЮ і УСП) була нагода пластувати серед дикої природи,
пережити пригоди та здобути фізичну заправу. Юнацтво набуло

нові вмілості та запізналося з новими формами занять. Для
виховників це була нагода вимінятися досвідом та практичним
примінеяням всіх аспектів таборування.
Другий етап підкреслював наше відношення та обов'язки

намагаємося ту одність скріпити.

супроти громади в країнах нашого поселення. Тут ми хотіли

ВіримоJ що через цікаву програмуJ

реклямувати Пласт

спільні переживанняJ нову дружбу і
знайомстваJ Ви
пластунки

-

-

молоді пластуни і

зблизитеся і полюбите

ще більше ПластJ а з тим усвідомите
свою приналежність до українського
народу.

-

організацію української молоді серед

.

загальноканадського суспІльства,

.

як рІвно ж,

.

хотІли викликати

серед молоді почуття гордости зі своєї приналежности до
української громади.

Третій етап був призначений на зустріч у її традиційній
формі. В ньому брали участь усі пластові улади, Пласт-прияті
гості. У цій частині Зустрічі ми відсвяткували 75-ліття Пласту.

ВіримоJ що Ви молоді запалені
новою іскроюJ будете свіжими носіями

Пластової Ідеї в майбутнє...
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Засоби використані для
осягнення цілей в таборах УПЮ.

Життя серед природи
У першому етапі, на місцях таборів
серед чудових лісів Онтарія та Квебеку
юнаки та юначки відчули красу цих лісів
та пізнали життя серед природи. В
додатку, специфічні заняття та гри

(головно під час "дня природознавства"),
поглибили знання та зрозуміння правил
природи.

1.

Під час Служби Божої в таборі "Шлях до правди" (розвідувачіІ-чки)
в Альrонквін парку, Онтаріо. Править о. Тарас Карпюк.

2.

Юнаки і юначки мали нагоду пізнати різних звіряток. Ось один із
їхніх співжителів

-

єнот.

З. Табір прихильниць, "Шлях до слави" на пластовій оселі "Батурин"
серед лісів східнього Квебеку.
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Пригоди
Канойкарські та сухопутні прогульки,
мандрівка горами, плавба порогами,

нічна теренова гра, це заняття повні
пригод, де молодь може в позитивний

спосіб виявити своє молодече завзяття.

<З Розвідувачі і розвідувачки впраsляють веслування
у підготовці на прогульку по озерах Альrонквін
парку.

Водний змаг в таборах "Шлях до правди"
[(розвідувачі (-чки)]

6. Пластуни на понтонах під час плавби по порогах
Тіловиховання

оттавської ріки .

Програма таборів була заповнена
активними заняттями, що вимагали руху

та скріплювали фізичну заправу, а саме:
рання рухавка, канойкарство, мандрівки,

гри і забави, плавання, спортові
змагання, орієнтаційні та теренові
змаги.
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Пл. розв. Ксеня Кизик веслує під час плавби по
пттавській ріці.

[>

Товариські взаємовідносини
Загально, спільне таборування дає

юнакам і юначкам нагоду на інтер
акцію. Деякі заняття особливо сприяли
плеканню взаємовідносин, так як ватри і
вогники, спільні вечері, свято Купала,

забава в Оттаві, спільне прохарчування
під час Третього етапу.

Під час забави
в Оттаві.

Прихильники
роздумують над

долею дисидентів
під час теренового
змагу.

v

Інтимна хвилина при вогнику.

Плекання суспільного змислу
Програма Зустрічі скріплювала різні

аспекти суспільного змислу. У таборах
кожний учасник відчував

відповідальність за свою групу, бо
правильне виконання найменшого

обов' язку мало вплив на загальний
добробут цілої групи. На Зустрічі

"група" (почавши від гуртків)
складалася з членів різних куренів,
станиць і країв.

Відношення пластупів до української
громади було окреслене в змагу на тему
проблем в українській громаді, а
оглядини українських аспектів Оттави та
виступ перед парляментом підкреслили
поняття про ролю пластупів у громаді в
наших країнах поселення.
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Плекання українських звичаїв
Свято Купала, посвячення овочів
під час свята Преображення (Спаса),
виступи з народнім танком, були
доказом що народні звичаї є частиною
нашого пластового життя.

Табір це мале

суспільство. Треба
всіх нагодувати.
Інтенданти в

таборах "Шлях до
правди"
(розвідувачі (-чки)

u

несуть харчі до
своіх гурткових
VVYПHb.

Танцювальна група юначок з Чікаrо під час
останньої святочної ватри в третьому етапі на

Пластовій Січі.

В Оттаві в новозбудованому Соборі Української
Католицької Церкви під час свячення овочів,
відчувається емоційне з 'єднання пластової
родини.

Під час Свята Купала.
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Під час прогульки по столиці Канади всім було
цікаво і приємно стрінути українську мову в

Оттавських Архівах.

Пластова зарадність

Прихильники у своїй гуртковій кухні. Треба було
скоро стати зарадними, щоб заспокоїти голод.

Щоденне гурткове куховарство,

підготовка до різного роду прогульок,
ставлення і звинення табору, переїзд з
одного місця в друге, примушували
кожного(у) бути зарадним(ою).

<JТаборове життя і програма вимагали виконання
пластових вмілостей .

Плекання української мови
Спілкування українською мовою,

Пластові вмілості
В кожному таборі можна було

відповісти вимогам деяких вмілостей,
вповні або частинно, напр. в прихильників

-

табірництво, в учасників- "Одне

перо".

підготована українська термінологія,
таблиця оголошень, змаг

, ,До

висот''

вимога мати словники на таборі,

-

все

це давало молоді нагоду поглибити своє
знання мови. Рівночасно, спілкування
українською мовою доказало, що Пласт

.є

дальше україномовним.
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Плекання характеру
Спільне перебування в небуденних
обставинах, особливо надавалося на
вироблення характеру.

1. Під

час Служби Божої в таборах "Шлях до

одности" (учасники). Молитва серед лісу в

дощеву погоду має особливе значення.

2.

Співжиття в таборовій кухні.

З. Співпраця під час теренового змагу у таборі
учасників.
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Пластові вмілості включені в програмах таборів

15

ЮМ ПЗ

-

Табори розвідувачів,
розвідувачок,

скобів і вірлиць
Вайтфіш Лейк,

Альrонквін Парк, Онтаріо

Другий

Оттава,

Табір УСП

.. Третій

4

Мирфіс Пойнт

ПластоІ

Онтаріо

rрафТОІ

Табори учасників
і учасниць
Бон Еко, Онтаріо

устрічі
ріо

1111-

Табори прихильників,
Батурин

Савт Болтон, Квебек

,,Шлях до слави''
Табір прихильників-прихильниць

Пластова оселя: "БатурJІН", Савт
Болтон в Квебеку.

"Шлях до одности"
Табір учасн;иків-учасниць
Провінційний парк Бон Еко в Онтаріо.

Табір прихильників-прихильниць
,,Шлях до слави''

Обидва табори містилися в чудових

лісах східнього Квебеку, на оселі
монтреальської станиці, "Батурин".
Прихильників було
прихильниць

46

59

(булави

(булави

11).

13)

а

Більшість

юнацтва взагалі були перший раз на
юнацькому таборі. Виховники і
виховниці від самого ранку до ночі,
майже кожної хвилини, перебували з
юнацтвом і брали участь з ними у всіх
заняттях вимагаючої програми. За час
першого етапу, з груп одиниць

створилися зжиті зі собою гуртки і
курені.

Програма складалася із спільних
елементів програм всіх юнацьких таборів

та особливих елементів даного табору.

Збірка у таборі прихильниць.

Спільні елементи:

1.
2.

орієнтаційний змаг на тему дисидентів

тереновий змаг на тему проблем
української діяспори

З.. змаг у природознавстві та у правилах

екології

4.

переведення традиційного свята Івана
Купала

Табір прихильників серед старого лісу на оселі
"Батурин". Земля немов килимом вистелена
.сосновими шпильками.
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Особливі елементи:

1.

переведення пластоної вмілости
табіриицтва

2.

прогулька на гору Джей Пік

З. історична теренова гра

4.
5.
6.

теренова гра з прапорцями

ліонірка

-

будова катапульок

відвідини Монтреалю

За підготовку відмінних елементів
програми та за організацію таборів
відповідали члени монтреальської

станиці, головно ст. пл. Юрко Мончак,
пл. сен. Данка Мончак, пл. сеп. Олена

Маців та ст. пл . Андрій Мончак.

Модерний спосіб пластування .
Друг Андрій Мончак, інтендант, у своїй
таборовій канцелярії перевіряє інвентар харчів.

Внеліди змагів прихильників

6.
1.

2.

3.

Теренова гра з прапорцями

перше місце:

курінь

друге місце:

курінь 10З

третє місце:

курінь

Змаг з табіриицтва

(11. 08. 87)

курінь

105
( 1З. 08. 87)

( 17. 08. 87)

перше місце:

гурток 101-А

друге місце:

гуртки 101-Б

третє місце:

гурток 10З-А

7.

гурток 10З-Б

парами:

третє місце:

гурток 105-А

перше місце: Михась Топольницький,

гурток 10З-А

друге місце:

гуртки 101-Б

Ростислав Мельник ...
друге місце: Григор Пясецький,
Тарас Хміль ...
третє місце: Стефан Енслен,

Маркіян Ковальський ...

гурток 105-А

Змаг на тему проблем української

(14. 08. 87)

перше місце:

гурток 105-А

друге місце:

гурток 101-Б

третє місце:

гурток 101 -А

Теренова гра з вежами і катапульками
на історичну тему

перше місце:

Ви сліди індивідуальних змагань

( 15. 08. 87)

перше місце:

(16. 08. 87)
105

курінь

3.

і 105-Б

гурток 101-А

Змаг з природознавства

2.

Орієнтаційний змаг на тему

перше місце:

діяспори
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третє місце:

1ОЗ
101

друге місце:

третє місце:

5.

курінь

дисидентів

1О 1

і 10З-Б

4.

друге місце:

Внеліди змагів прихильниць

4.

Змаг з природознавства

перше місце:

гурток

друге місце:

гурток

102 Б
104А

третє місце:

гурток 104Б

Змаг з табіриицтва
перше місце:

гурток 104Б

друге місце:

гурток

третє місце:

гурток

102А
102Б

Теренова гра з вежамн і катапульками
на історичну тему

перше місце: Лада Романюк, Оксана
Микитчук, Зеня Беркета, У ляпа
Пагута, Яра Боднарук, Ляриса
Дорожинська, Катя Гіммельрайх,

Ляриса Зубач, Таня Томілко, Христя
Конанець, Іванка Генрі, Наталка
Антків, Рената Кость, Тамара

Медвідська
друге місце: Таня Шанишло, Таня

1.

Орієнтаційний змаг на тему

дисидентів

Ярош, Ксеня Савицька, Таня Кость,
Ксеня Горчаківська, Таня Мекеро,

перше місце:

гурток 104В

Лада Троян, Рома Луців, Наталка

друге місце

гурток 104Б

Воробець, Даня Стоділка, Таня

третє місце

гурток 102Б

Масник, Оленка Степчук

Старшина й булави таборів прихильниць і прихильників (з ліва до права)

Клячать: ст. пл. Ліда Куліш (Монреаль), ст. пл. Таня Пілецька (Чіка.rо), ст.
пл. Таля Панчак (Філядельфія), ст. пл. Наталя Курис (Торонто) і пл. сен.
Богданна Мончак (Монтреаль).

Другий ряд: пл. сен. Марійка Когут (Австралія), пл. сен. Арета Колодій
(Денвер.), пл. сен. Юрій Кузич (Чікаго), пл. сен. Олена Маців (Монреаль), ст.

пл. Ксеня Витвицька (Бостон), і пл. сен. Мирося Горіх (Торонто).

Третій ряд: ст. пл. Славко raлy.ra (Рочестер), ст. пл. Ігор Дяченко (Чікаго),
ст. пл. Гриць Дичок (Торонто), ст. пл. Роман Родинюк (Едмонтон), ст. пл.
Маркіян Гаврилюк (Торонто), ст. пл. Юрій Мончак (Монреаль), ст. пл.

Гурток 104-В "Волинянки"
Клячать зліва: Таня Масник (Тор.), Яра Боднарук (Чік.), Уля на Пагута

Андрій Мончак (Оттава), ст. пл. Андрій Дмитрюк (Боффало), ст. пл.

(Тор.).

Роман Цурковський (Монреаль) і ст. пл. Маркіян Ковалюк (Монреаль).

Стоять: подруга Ксеня Витвицька (Бостон), Леся Бараник (Чік.), Ляриса

Бракує: ст. пл. Ромка Царевича (Торонто) і ст. пл. Мотрі Мончак

Дорожинська (Тор.), Таня Томілко (Тор.).

(Оттава).

{бракує: Ляриса Ковалів (Тор.), Ляриса Лик (Чік.)]

Табір прихильників-прихильниць,

"Шлях до слави".
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Гурток 102-А "Киянки".
Клячать з ліва: Іванка Дмитришин (Він.), Таїса

Гурток 102-Б "Полтавки"
Клячать з ліва: Рената Кость (Клів.), Ляриса

Носик (Він.), Лада Троян (Тор.), Таня Ярош

Паттен (Тор.), Марта Бошко (Тор.), Адріяна

(Отт.).

Крив'як (Клів.).

Стоять: подруга Наталя Курис (Тор.), Наталка

Стоять: Олена Степчук (Отт.), Пара Романюк

Антків (Тор.), Іванка Генрі (Отт.), Даня

(Отт.), Маруся Крав (Тор.), Наталка Воробець

Стоділка (Тор.), Меланя Микитюк (Тор.).

(Тор.), Таня Кость (Клів.), подруга Ліда Куліш

[бракує: Тамара Ганкевич (Чік.), Стефа Г'аст

(Монт.).

(Чік.)]

Гурток 104-Б "Гуцулки"

Гурток 104-А "Подолянки"

Сидять з ліва: Тамара Медвідська (Тор.), Адріяна

Клячать з ліва: Ляриса Зубач (Він.), Катя

Мельник (Ню Гей.), Ляриса Грабець (Бост.),

Гіммельрайх (Авст.), Наталка Новицька (Отт.),

Христя Конанець (Монт. ), Ксеня Савицька (Ню

Ксеня Горчаківська (Ден.).

Йорк).

Стоять: подругаАрета Колодій (Денвер),

Стоять: подруга Мирася Горіх (Тор.), Христя

Адріяна Хоптяна (Він . ), Рома Луців (Тор.), Таня

Беркета (Тор.), Зеня Сірант (Тор.), Зеня Росоха

Мікеро (Тор.), Оксана Микитчук (Отт.), подруга

(Тор.), Меланя Корнійчук (Авст.), Таня Шанишло
(Монт.).

Марійка Когут (Авст.).

Гурток 101-А "Лицарі палаючого .меча"

Перший ряд зліва: /ян Рейні (Ню Йорк), Сергій
Руденко (Тор.), Олег Млинарський (Тор.), Андрій

Генрі (Отт.), Олесь Бадяк (Ню Йорк).
Другий ряд: друг Маркіян Гаврилюк (Тор.),

Михайло Бардин (Тор.), Олег Ганьківський (Тор.),
Андрій Тушек (Тор.), Маркіян Винницький (Тор.),
Андрій Савчин (Отт.).

Гурток 101-Б "Дика орда"
Перший ряд зліва: Петро Лукомський (Едмон.),
Маркіян Ігнатович (Тор.), Михась Топольницький
(Тор.), Павло Шупер (Тор.), Петрик Курилів
(Тор.).

Другий ряд: Марко Зеленко (Монт.), Петро
Байор (Едмон.), Ярема Безхлібник (Тор.), Олесь

rерич-Буссієр (Монт.), Дам 'ян Петришин
(Едмон . ).
Третій ряд: друг Роман Даревич (Тор.).

Гурток 103-А "Печеніги"
Перший ряд зліва: Джейсон Холонін (Авст.),
Тарас Хміль (Тор.), Маркіян Ковальський (Тор.),

Данило Луців (Авст.), Стефан Максимович
(Тор.).

Другий ряд: Павло Желен (Ден.), Марко Матла

(Лос Ан.), Богдан Дубас (Клів.), Роман Максимів
(Тор.), Ілія Войтина (Клів.).

Зі заду: друг Маркіян Ковалюк (Монт.)

Гурток 103-Б "Лицарські вогні"
Перший ряд з ліва: Стенлі Міськів (Мінн.),
Матвій Ти.мчишин (Тор.), Павло Зарицький

(Ню Йорк), Роман Добровольський (Тор.),
Ростислав Мельник (Він.),
Другий ряд: друг Григорій Дичок, Данило

Попадинець (Тор.), Маркіян Кінах (Тор.),
Адріян Стейті (Гарт.), Маркіян Маrрекен
(Тор.), Іліян Іванчук (Він.).

Гурток 105-А "Завойовники".
Перший ряд зліва: Христофор Гончин (Ед.м.),
Стефан Єнелен (Ед.м.), Григор П'ясецький
(Бост.), Андрій Журавський (Він.), Марко Д'
Авіньон (Бост.).
Другий ряд: друг Андрій Д.митріюк (Боф.),
Петро Івасиків (Тор.), Маркіян Сілецький (Тор.),

Стефан Медицький (Тор.), Марко Кур'євич (Він.).
[бракує: Михаїл Розлин (Тор.)]

Гурток 105-Б "Наслідники Святослава"
Перший ряд з ліва: Ярослав Кіт (Отт.),
Григорій Калинюк (Тор.), Данило Шимко (Тор.),
Дам 'ян Савка (Отт.), Михась Головнич (Тор.).
Другий ряд: Любомир Кутовий (Отт.), Андрій
Микитчук (Тор.), Теодор Русин (Він.), Дам 'ян

Гайворон (Він.).
Зізаду: друг Роман Родинюк (Ед.м.).
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Табір учасників-учасниць

"Шлях до одности"

Табори учасників і учасниць перебрали
цілу частину парку Бон Еко,

призначену груповому таборуванню.
Терен горбистий, покритий старим

лісом, над малим спокійним озером. За
словами комендантки, пл. сен. Дори

Горбачевської,

, ,місце

і природа

захоплюючі до тої міри, що легко
можна було показати юнацтву на ділі ту
красу природи,

про яку ми говоримо в

домівці, а на ділі рідко показуємо''. Але

Елементи програми спільні всім

юнацьким таборам:

1.
2.

орієнтаційний змаг на тему дисидентів
тереновий змаг на тему проблем
української діяспори

З. змаг у природознавстві та у правилах

екології

4.

змаг

, ,До

висот'' на тему української

мови

5.

переведення традиційного свята Івана
Купала

життя серед природи вимагає

зарадности, щоб вигідно прожити.

Особливі елементи таборів

Потрібно було багато зусилля зі сторони

учасників( -иць):

булав, щоб допомогти міській молоді

1.

стати хоч трошки практичнітими

пластунами. По більшій часті юнацтву
це вдалося осягнути, бо навіть

перо''

2.

плавба та теренова гра на канойках

З. плавба пантонами по порогах ріки

управитель парку висловився позитивно

про їхнє таборування.

переведення пластавої вмілості "Одне

Мадаваска

4.

сухопутня прогулька

Заняття відбувалися спільно юнаків з
юначками. Це дало нагоду юнацтву себе
пізнати в щоденних заняттях та
Пл. сен. Богдан Колос, ст. пл. lvfapкa Я:<убович,

викликало здорову конкуренцію між

пл. сен. Леонід Терпляк.

хлопцями і дівчатами.
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Внеліди змагів
учасників-учасниць

1.

Орієнтаційний змаг на тему
дисидентів

2.

перше місце:

гурток 204А

друге місце:

гурток 208В

третє місце:

гурток 202А

Змаг на тему проблєм української
діяспори

перше місце:

гурток 202А

друге місце:

гурток 206Б

третє місце:

гурток 207А

З. Змаг з природознавства
перше місце:

гурток 20ЗА

друге місце:

гурток 204Б

третє місце:

гурток 202А

Добрий настрій в
булаві учасниць.

4.

5.

Змаг

, ,До

висот''

перше місце:

гурток 202А

друге місце

гурток 204А

третє місце:

гурток 206Б

Змаг з канойкарства

перше місце:

гурток 202А

друге місце:

гурток 201А

третє місце:

гурток 205Б

Внелід змагу дружинами

перше місце: Катруся Гарас
Аня Гарас

Андрій Попадинець
Михась Наклович

Андрійка Снігура
друге місце: Павло Плоташ
Провід табору учасниць:
з ліва: ст. пл. Рома
Джулинська, ст. пл.

Юля Федик, пл. сен. Діді
Бутенко, пл. сен.
Катруся Захарчук, пл.

сен. Таня Мельник, пл.

Марко Плоташ
Єва Желем
У л яна Климкович
третє місце: Дарія Качмарська
Даннло Балюта

сен. Дора Горбачевська,

Ромко Лисяк

ст. пл . Христя

Ліянна Шкляр

Жаровська, пл. сен. /рка
Березовська.
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Гурток 202Б

Провід табору учасниць

Гурток 206Б

nл. сен. Дора Горбачевська, комендант (Філ.)
пл. сен. Діді Бутенко, заст. ком. (Сиракюз)

Наталка Пммельрайх

Авст., Наталка Колодій

-Авст., Ева Желем- Ден., Нуся Горчаківська,

Авст., Оксана Триндяк- Нім., Таїса Бушель

пл. сен. Таня Мельник, заст. ком. (Тор.)

Ден., Оксана Базюк- Едм., Дарія Левчик

Нюарк, Шерій Рикаба

ст. пл. Юля Федик, бунчужна (Філ.)

Едм., Іня Левицька- Тор., Лариса Бабій

Нюарк, Адріяна Фарміrа

пл. сен. Ірка Березовська, інтендантка (Тор.)

Тор., Уляна Ігнатович

Даревич- Тор., Дарія Ганкевич- Чік., Таїса

ст. пл. Христина Жаровська, писар (Тор.)

Топольницька- Тор.

-

Тор., Ляриса

-

Надя Квас

Скуб'як

-

-

Авст., Христина Вишньовська

-

-

Нюарк, Гандзя Лиско

-

-

Пассейк, Лада

Чік.

ст. пл. Наталка Саляк, зв'язкова (Нім.)
ст. пл. Тамара Ставнича, зв'язкова (Ваш.)

Гурток 204А

ст. пл. Гануся Градюк, зв'язкова (Едм.)

Наталка Кордуба

ст. пл. Татяна Ставнича, зв'язкова (Ваш.)

Дет., Юстина Луців- Мін., Христина Луцька

ст. пл. Діяна Бабюк (Роч.)

Пассейк, Віра Кобзар- Пассейк, Таня Пагута

ст. пл. Рома Джулинська (Тор.)

Тор., Наталка Івасиків

ст. пл. Катруся Захарчук (Авст.)

-Тор.

-

Дет., Харитя Петріна

-

-

Тор., Адріяна Волощук

ст. пл. Адріяна Правак (Боф.)

Пашковська- Боф., Христина Величко- Нім.,
Софія Куцан- Нім., Марта Івасечко- Нюарк,
Христя Росоха- Тор., Таня Річардсон- Чік.,
Оксана Саєвич

Гурток 204Б

Люба Дубіль

ст. пл. Ліда Ружицька (Тор.)

Оленка Боднарська- Боф., Христина

Дарка Юрчук- Нюарк, Ліанна Шкляр- Тор.,

ст. пл. Дарія Ковч (Клів.)

ст. пл. Катруся Леонард (Ню Йорк)

Гурток 208А

-

Англія, Ляриса д' Авіньйон

-

Чік.

-

Бост., Меланія rерич-Буссієр- Монт., Леся

ст. пл. Христина Сай (Пассейк)

Приступа

ст. пл. Люся Сось (Ваш.)
ст. пл. УлянаСось (Ваш.)
ст. пл. Адріяна Титла (Пассейк)

Монт., Андрея Алиськевич

-

Ню

Гурток 208Б
Катруся Мельничук

Тор., Оксана Липовецька

Він., Леся Логвиненко- Едм., Віра Ільницька

-

пл. сен. Дарка Соханівська (Тор.)

-

Йорк, Катруся Коваль- Роч., Лариса Проць
Тор., Іванка Гаєцька

-

Чік., Адріянна Марріссі- Чік.

Калr., Раїса Папіш

-

У часинці табору

-

Авст., Лариса Лозовчук

Калr., Андрійка Миклюш

Нім., Марта Мармаш

-

Тор., Ірця Рудакевич

-Філ., Андрея Матвіїшин- Чік., Лада СмикЧік.

Гурток 202А

Гурток 206А

Лариса Домитрак- Едм., Уляна Климкави

Тамара Тютюнник- Боф., Іва Миколенко

Едм., Мелася Бонакарса- Нюарк, Рута Лев

Дет., Христина Миколенко

Нюарк, КатеринаГарас- Ст. Кет., АннаГарас

Базавлук- Монт., Наталя Грицай- Монт.,

Гурток 208В

-Ст. Кет., Андрійка Снігура- Тор., Лариса

Наталка Добрянська- Нім., Таня Медвідська

Раїса rавдяк

Снігура

Тор., Таня Соханівська

Ванесса Леrецкис - Ваш., Тамара Томілко
Тор., Леся Бардин -Тор.

-

Тор., Меля Мельник

Креховецька

-

Тор.

-

-

Тор., Люба

-

-

-

Дет., Оксана

Тор., Катруся Голіян

Чік., Соня Данилюк- Чік.

-

Ваш., Дарія Качмарська

-

Ваш.,

-

Табір учасниць

"ШЛях до одности".

Учасники табору

Гурток 205А

Гурток 201А

Юрко Негребецький- Ваш., Михась Балабан
Гарт., Марко Хмелівський- Гарт., Орест

Роман Петрик- Він., Боян Трач- Він., Андрій

Левчик- Едм., Василь Онуферко- Едм., Марко

Якимів

Потічний- Тор., Тарас Когут- Тор., Олекса

-

Тор., Михайло Яріш

-

Тор., Андрій

Попадинець- Тор., Михась Наклович- Тор.,

Горбачевський

ПетроКебуз- Філ. , Любомир Конрад- Філ.,

Доріян Мазуркевич- Філ ., Андрій Стефанишин

Ольчик Гриневич- Чік., Ростик Сацюк- Чік.

- Філ.

-

Філ ., Дарко Скульський

Філ. ,

-

І 'урток 201Б

Роман Фонтана- Ваш., Михаїл Білоус- Ваш.,

-

Павло Платош

Гарт., Марко Платош

-

Гарт., Петро Душара- Монт., ЯремаРоніш

Монт., Марко Брикович - Ню Йорк
Коля Савицький - Ню Йорк, Марко Волощук

-

Гурток 205Б
Андрій Коновальчук- Він ., Арко Демянчук

Він., Стефан Цибик

Провід табору учасників

Тор., МаркоМенов- Філ.

пл. сен. Леонід Терпляк, комендант, (Тор.)

Гурток 20ЗА

пл. сен. Богдан Колос, заст. ком., (Тор.)

Марко Рондяк

ст. пл. Марко Якубович, бунчужний, (Клів.)

Ваш., Тарас Рудько- Гарт ., Андрій Рудько

Гурток 207А

ст. пл. Любомир Хабурський, писар (Тор.)

Гарт., Адам Гапій

Володимир Носик

пл. сен. Ярослав Заставний, інтендант (Тор.)

Тор., Борис Петрусів- Тор., Адріян Кузич

п. Мирон Соханівський, господар (Тор.)

Чік., Даниїл Олексюк- Чік., Андрей Полюхович

пл. сен. Олесь Сливинський, зв'язковий (Тор.)

-

Тор., Олесь Максимів

-

Бостон, Марко Стефанюк

-

Клів., Степан Луцик

-

Міни ., Петро Редько- Ню Йорк, Андрій
Літепло - Ню Йорк, Данипо Закидальський

-

Тор., Мирон Ярошевич

-

Чік., Павло Бискош

-

-

Чік .

-

Нюарк, Максим Троян

-

Чік.

Сам., Богдан Стоділка

Антків

ст. пл. Олег Хабурський, зв'язковий (Тор.

Гурток 20ЗБ

ст. пл. Марко Мазуркевич, зв'язковий (Філ.)

Олесь Плешкевич- Боф., Мирон Правак

Він., Данипо Балюта

-

Монт., Тарас Конанець- Монт ., Андрій Сусла

-

ст. пл. Мирон Депутат, зв'язковий (Боф.)

-

Він., Андрій Мосійчук - Ден., Даррен Головка 

-

-

Тор., Христіян

Тор., Роман Кіндачук

Філ., Марко

-

Яримович- Філ.

ст. пл. Мирон Городиський (Дет.)

Боф., Олександер Пікас- Боф ., Данипо

ст. пл. Адріян Геврик (Філ.)

Лісовський

ст. пл. Михайло Корнійчук (Авст.)

Ференцевич- Ню Йорк, Данилко Бутенко

Андрій Рій- Манчестер, Роман Курєвич

ст. пл. Дамян Гандзій (Філ.)

Сира., Павло Тушек- Тор., Стефан Паттен

Григорій Соболь- Дет., Евген Караїм- Тор.,

ст. пл. Нестор Воронка (Нюарк)

Тор., Славко Масник- Тор., Павло

Юрій Горіх

д-р Ігор Гадач, лікар (Тор.)

Коженьовський- Філ.

Горіх- Тор.

Табір учасників

"Шлях до одности ".

-

Дет., Марко Качан

-

Дет., Тарас

Гурток 207Б

-

Тор., Роман Лисяк

-

-

Він. ,

Тор ., Богдан

Табір розвідувачів-розвідувачок
"Шлях до правди"

Альrонквін Парк це єдине місце в

Онтаріо де можна було ізолювати серед
дикої природи
булави),

136

123

розвідувачі

розвідувачок

(24

(36
булави)

разом із скобами і вірлицями, та відбути

дво- і

триденні

прогульки канойками

на малих, теплих та спокійних озерах.
Краса природи, спокій лісу та озер,
відлюддя та зустрічі зі звірятами

(включно з ніким непередбаченим,
незвичайним інцидентом з вовком)

напевно залишили незабутні враження в
учасників таборів.
Окрім канойкарської прогульки,
куховарського змагу та ряду спортивних

і водних змагань, розвідувачі( -чки)
відбули заняття спільні всім юнацьким
таборам:

1.
2.

орієнтаційний змаг на тему дисидентів
тереновий змаг на тему проблем
української діяспори

З. змаг

, ,До

висот'' на тему української

мови

4.

змаг у природознавстві та у правилах
екології

5.

32

переведення свята Івана Купала

Табір розвідувачів "Шлях до правди".

<] Змаг куховарства в
гуртку 308Б. Хто

казав, що на таборі
не може бути
елегантної вечері?

Друг Роман Ващук із своїм

гучномовцем переводить
популярний змаг "До висот".

Чи

хтось повірив би, що зайняття
пов 'язані з українською мовою

можуть бути забавляючими?

Творчість на ватрі. І>

6.
Відбиванка процвітала впродовж
табору.

Зліва: пл. роз. Андрій Петрина,

пл . роз. Марко Стефанюк,
пл. роз. Михайло Винницький.

По дорозі із Альrонквін Парку до
Оттави, розвідувачі і розвідувачки
відбули п'ятьгодинну плавбу повтонами
по порогах Оттавської ріки. Чудова
погода додала до приємностей

пережиття нових занять та вражень. Для

всіх це був незабутній день.

Не легко було переводити тісно
виповнену програму та ще й відповідати
за таку велику групу буйної молоді з

досить обмеженим числом булави. Все ж
таки булави цих двох таборів
висловлювали думки подібні до слів
комендантки, пл. сен. Оксани
Шулякевич, "Я була приємно заскочена
пластун ками- розвідувачками.

Перебувши з ними два тижні, я прийшла
до переконання, що варто продовжувати

ідею Пласту,

-

бо є для кого."

Провід табору розвідувачів
пл. сен. Любомир Шулякевич,
комендант (Він.)
пл. сен. Роман Левицький, заст . ком.

(Філ.)
пл. сен. Микола Корнійчук, заст. ком.
(Авст.)
ст. пл. Роман Мушка, бунчужний
(Тор.)

ст. пл. Роман Ващук, писар (Тор.)

ст. пл. Я. Роговський, писар (Чік.)
пл. сен. Олесь Гордієнко, господар
(Тор.)

ст. пл. Леонід Чумак, інтендант
(Отт.)

пл. сен. Богдан Лялюк, лікар (Тор.)

1.

Ст. пл. Роман Мушка.

2.

Ст. пл. Роман Ващук.

З. Зліва: ст. пл. Я. Роговський, пл. сен. Микола
Корнійчук, пл. сен. Любомир Шулякевич.

4.

Пл. сен. Роман Левицький.
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Курінь ім. Вячеслава Чорновола, гурток 305 Б

Сидять зліва: Роман Федьків (Клів.), Івась Балюта
(Він.), Андрій Герчак (Він.)

Стоять: друг Левко Голубець (Клів.), Роман

Стельмах (Нім.), Тарас Площанський (Дет.),
Микола Лісовський (Дет.), Тарас Ребет (Нім.),
Мирослав 1омола (Нім.';, Марко Стефанюк (Дет.),
Маркіян Топорович (Клів.), друг Роман Ковальчук
(Філ.).

Курінь ім. князя Володимира Мономаха, гурток
303-Б

Сидять зліва: Андрій Іванчук (Він.), Ігор Бошко
(Тор.), Василь Балюта (Він.)

Стоять: Александер Горячун (Ню Гей.), Марк~
Нойrебавер (Авст.), Адріян Демків (Тор.), Адрmн
Левицький (Тор.), Михась Петрик (Він.), друг

•

'У Микола Корнійчук (Авст.).

Курінь ім. Симона Петлюри, гурток 307-А

Клячать зліва: Юрій Роніш (Мон.), Михась Максимів
(Пассейк).

Стоять: Андрій Грещак (Пассейк), Володимир Душара
(Мон.), Марко Квас (Авст.), Андрій Костецький
(Тор.), друг Всеволод Гнатчук (Дет.), Ерко Костриюк
(Керг.), Данила Семків (Авст.), Левко Ващук (Тор.),
Марко Поварчук (Авст.).

Курінь ім. Митрополита Андрія Шептицького, гурток ~-309-А

Перчщй ряд зліва: Ростислав Смик (Чік.), Юстин Сай
(Пассейк), Маркіян Кузич (Чік.), Адріян Захарій (Клів.).
Стоять: Дамян Макарушка (Бост.), друг Ігор Черник
(Ню йорк), Андрій Головчак (Клів.), Олесь Крамарчук
(Пассейк), Константин Макаревич (Лос Ан.), Славко
Медвідський (Тор.)

-

- "'""

..

І'
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Курінь ім. Юрія Ш

4-----~===--------===========

Перший ряд зліва· ~в~ча, гурток 311-А

Розлин (Тор.), Ол~сь 'j;~лкgринець (Чік.), Филип

Стоять: друг О
ан (Тор.).
Міллер (Роч)
(Нім)
А-'ар ко
· , Ардес'!l
'РІЯНМялковський
Кра
(Р
· , lYli
(Манчестер), Андрій Осьмвс оч.), Івась Кулик
Лисинецький (Ню
ак (Тор.), Марко

Подальчак (Авст.~:1Jл~ан';.? Кобзяр (Роч.), Тарас
Ь 1-#,аник (Нюарк).

Курінь ім. Юрія Ш

Зліва стоять· тт !хевича, гурток Зll-Б
к . .~
· 1-#,арІЯн Лисенко r·/А вст.), Марко
орюичук (Авст) О

:рис (Тор.), Па~~о ;-;~;н:~шк~JТор.), Марко

армаш (Тор.), Ярема Ф
ер r' ттава), Марко
Солтис (Авст ) О
урик (Авст.), Марко

Борислав Кіт (от~~ксz;дер. Голіян (Клів.),

Клячать: друг Пет;~ С арфкІЯ~ Шокалюк (Клів.)
те аюв (Авст.).

....

~

\~ ~

.

__./_)"_)

~~~~~ГJ(
.А. Курінь ім. Симона Петлюри, гурток 307-Б
Клячать зліва: Роман Правак (Боф.), Роман
Татарський (Тор.), Роман Бей/ер (Боф.).
Стоять: Андрій Швець (Гарт.), Петро Варцаба
(Авст.), Андрій Перек (Мінн.), Михась Павлишин
(Мінн.), друг Роман Коцур (Тор.), Симон Луців
(Авст.), Антасик rорський (Він.), Володимир Вайд.
(Тор.).

Курінь ім. Вячеслава Чорновола, гурток 305-А.
Перший ряд зліва: Андрій Спех (Нім.), Михайло
Винницький (Тор.), Олесь Геврик (Філ.), Дамян
Радковський (Клів.), Андрій Петрина (Клів.)
Стоять: друг Роман Ковальчук (Філ.), Марко
Мицик (Чік.), Лука Кожиньовський (Філ.), Маркіян
Блащак (Нім.), Степан Луців (Тор.), Александер
'У Форович (Чік.), друг Левко Голубець (Клів.).

Курінь ім. сенатора Пав

Перший ряд зліва· Ол

~а Юзика, гурток 301-А

Шулякевич (Він) lop .:гд арпенко (Дет.), Ждан
Соханівський ('Т~р ) :: якун~ак (Тор.), Роман
Другий ряд: Русла~' Ро:рко f!zкa~ (Боф.).
Мосійчук (Ден ) Ад . умнии (Вzн.), Орест

,...

·•

к
'РІЯН Пришля /f/
укурудза (Пассейк)
к r- арт.), Петро

r

Третій ряд: Друг т; ас
(Пассейк).
'Р
Ула (Тор.), Івась Луцький
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Курінь 302

Біля напису: Богданка Кінасевич
Аркадія Кидонь (Він.).

rв·

Клячать: Олександра Іваницька

rн.

)

'

ня

(Дет.), Оксана Петрусів (Тор.), Ту

(Чr'к

,...
аст

)
·'

1

Ад'Ріяна Полон (Роч.),

~

) н, алка
' ат
. (Ф · )
Лесьюв
ІЛ. '

Галина Кузишин (Ню Иорк

Лялюк (Ваш.).

Стоять: подруга Марія
Ляна Кебуз (Філ.), Леся Рудакев~ч
(Філ

)

Наталя Трач (Сам.), ft1aprя

(Р

)

Андрея Бойкович (Сам.), Даня

Пет~~сів (Тор.), Христина Дтrер

х::~fвська (Чік.), Ляриса Баб!рка (Ню

й
)'
r.tOPK

иаланка
JV.tІ

Турченюк )(ФІЛ.),

подруга Олеся rуран (Роч. :

та

{бракує: Аwеля Олмаєр (Нrм.), Мар

Маслей (Тор.), Марійка Максимович
(Тор.).

Курінь

308

Сидять зліва: Аня Чейс (Едм.), Мотря Макаревич

(Лос. Ан.), Тамара Горська (Він.).

Другий ряд: Софійка Раковська (Лос Ан.), Андрея
Барановська, (Гарт.), Міка Пащин (Ваш.), Андрея
Черник (Нюарк), Ляриса Шамрай (Дет.), Юлія

Зубенко (Нім.).

Стоять: подруга Оля Терпляк (Клів.), Мотря
Цмоць (Отт.), Оленка Пясецька (Отт.), Анна
Навроцька (Ню Йорк), Христя Крозіер (Ню Йорк),

Софія Саламцік (Чік.), Тамара Данилюк (Чік.), Інна
Шамрай (Дет.), Олена Сіречка (Нім.), подруга
Наталка Коба (Роч.), Леся Потічна (Тор.).
[бракує: Уляна Бігун (Ваш.), Катруся Горіх (Тор.),
Маруся Долбан (Тор.), Леся Козій (Тор.), Марічка
Мельник (Тор.), Тамара Онищук (Тор.), Ліса

Хмелівська (Гарт.)]

•

11
Курінь

s

312

Сидять зліва: Ліда Журавська (Він.),

о

о

8800

,..,

Г1

8800

о

о

о

о

Ярина Ференцевич (Ню /lорк), Тамара
Г'оєвич (Чік.), Ліля Городиська (Дет.),
Наталка ПолянськlГ (КJІів.), Таля
Гірняк (Чік.), Ліда Грu11івська (Чік.),
Ліда ]ной (Ню ЙорJІ(), !Остина
Литвинець (Він.), l:fадя Хміляк

1

(Клів.), подруга Софій~«а Геврик (Філ.).
Стоять: Наталія !Типецька (Дет.),
Адріяна Качерай (l:fю Йорк), Ліда
Юзич (Дет.), Xpucrnя Те.мпл (Сам.),
Лариса Герчак (ВіІі .), Леся ]рейнджер

1

(Отт.), Apema Ле~~цька (Ню Йорк),

Стефа Федак (От~п.), Ксеня Волощук

(Дет.), Соня Плеии-<евlІч (Боф.),

• Христя ГоЛовінсь"о (Ню Йорк), Леся

.....
~
••

о

о

о

о

•
Вокер (Боф.), Кат~уся Грещишин
• t (Боф.), подругаКс-еняКозак (Дет.),
4 подруга Оксана Гкатчу1< (Дет.)

[бракує: Ліда Боцорків (Отт.), Ксеня

•

• Дякунчак (Тор.), Ліля Гордієнко

(Тор.), ТамараКостецька (Тор.), Пара
Наклович (Тор.), Xpuanя Галій
(Монт.), /рка Фага (Він.).
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о
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(Мант. )' .манzка
О Пігут (Чlк.),
) Ліда Дмитришин
( Люда ГарУХ (Гам. '
J
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с (Він.).
.
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О
Сидять: Дlяна ) Таїса Гренчишин
С. сивенька (Гарт. 'аван (Чік.).
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О о (Мінн.), Таня J{a~ Бабій (Тор.), Лlда

О

[бракує: Наталк

Таня Бардин

О Барановська (Таg~~анівська (Тор.),

О О
о

е

(Тор.), Ляриса
(НЮ йорк)}
наталя олинець

о

,..
~
~

•
•

о

u

С>

о

С>

<3

~
~

~

о

С><3 ~~
С><3 ~ ~

о

С>

о

<3

~

~

о

С> <3 ~ ~
С><3 ~~

о

С>

о

<3

~

о

~

о

~

о

<3

~

~
~

~

<З~~

І

...

~

...
~
...
~

••
••

•

(""\

u
о
о

••
•
••
••
••
••
•• •

о

о

••

о

о

[1Г1

-

о

І

о
о

о
о

о
о

•• t

о
о

•

Курінь 310
си-дт:пь зліва· с_т
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паталко Б
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Клячать.

юарк).
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Табір скобів і вірлиць

, ,Шлях

Спільний табір,
та

10

до дії''
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скоби і

19

вірлиць

членів булави, містився біля

таборів розвідувачів і розвідувачок в
Альrонквін парку. Табір мав свою
програму, яка включала:

1.
2.
3.
4.

одноденну сухопутню прогульку

триденну канойкарську прогульку

орієнтаційний змаг на тему дисидентів
переведення вмілостей: куховарства,

співу, астрономії, картографії,
канойкарства, природознавства

5.
6.

переведення свята Івана Купала

дискусії на теми пластової ідеології
Відносно мале число та З-денні

прогульки малими групами давали

скобам та вірлицям особливі нагоди
краще пізнати себе та нових друзів і
поглибити своє зрозуміння пластування
т а обов'язків пластуна.
Так як розвідувачі, скоби і вірлиці
теж відбули плавбу порогами по

Оттавській ріці.
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Табір скобів і вірлиць- "Шлях до дії".

Курінь

402

ім. К. Зарицької

Зліва: Марта Кокорудз (Чік.), Аніза Кравс (Клів.), Христя Луцик (Мінн.),
ЛадаГапій (Нюарк), Наталка Держко (Тор.), Дора Хомяк (Ваш.), Надя

Дубик (Тор.), Марія Цяпка (Нюарк), Христина Курис (Тор.), Тамара Бабюк
(Нюарк), Таня Крав (Тор.), Надя Чичота (Тор.), Андріянна Стасина (Тор.),
Марта Мулик (Нюарк), подруга Катя Масник (Ваш.).
Сидять: Мотря Кузич (Чік.), Христя Бокало (Ню Бр.), Наталія Ратич (Ню
Бр.), Уляна Ледуховська (Тор.), Лада Явна (Нюарк).

Провід табору. Зліва: ст. пл. Тарас Снігура, ст. пл. Євген Дувалко,
бунчужний, ст. пл. Наталка Лончина, пл. сен. Петро Содоль, комендант,

ст. пл. Катя Масник, пл. сен. Юрій Бучко, заст. коменданта, пл. сен. Юрій
Саєвич. [бракує: пл. сен. Міляс Лебедович, пл. сен. Андрій Бойко]

Ниеліди змагів скобів і вірлиць

Змаг "До висот"

Орієнтаційний змаг
на тему дисидентів

перше місце:

гурток 402В

перше місце:

гурток

друге місце:

гурток 402А

друге місце:

гурток

третє місце:

гурток 401А

третє місце:

гурток 401Б

Курінь

401

ім. С. Стебельського

Клячать зліва: Корнило Раковський

401 А
403 Б

Курінь

403

ім. М. Дуди

Перший ряд з ліва: Тарас Юхима (Авст.),

(Клів.), Марко Нинка (Ню Бр.),

Тарас Топорович (Клів.), Данило

Ігор Кобрин (Ню Йорк), Адріян

Кульчицький (Клів.), Марко Плешкевич

Гавалєшка (Він.), Маркіян Петріна
(Дет.), друг Юрій Саєвич (Ваш.)

(Боф.), Юрій Слиж (Ню Йорк), Адріян
Ожrа (Чік.), Тарас Ганкевич (Ню Йорк).

Стоять: Петро Содоль (Ню

Другий ряд зліва: друг Тарас Снігура

Йорк), Роман Геврик (Філ.),
Ярослав Біланюк (Ню Йорк),

(Тор.), Роман Якубович (Алб.), Петрик

Орест Лебедович (Керг.), Ігор

Дмитришин (Він.), Тарас Певний (Ню

Симчич (Він.), Гю Рейні (Ню Йорк), Тарас

Павлюк (Філ.), Ярема Бачинський

Йорк), Юрій Депутат (Боф.), Даріян

(Ню Йорк), Юрій Крук (Він.),

Юрчук (Нюарк).

Петро Коритко (Боф.), Мирон

[бракує: Тарас Семчишин (Нюарк),

Цибик (Клів.), Василь Бурда (Боф.),

Григорій Балюта (Він.)]

Данило Шипилявий (Алб.).
[бракує: Маркіян Шулякевич]
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Скоби Г'вірлиціна З-денній конайкарській
прогульці з подругою Ганею Шиптур.

Скоби на мандрівц(в
Альrонквін пар!fу.

А

Вірлиці на прогульці.

<Q Вірлиці під час теренівки;

КОБИІ-І ХВАТ
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Табір УСП

Табір для старших пластунів?? А вони

вже не "витаборувалися" під час свого
юнакування? Видно, що ні, бо скромні
пляни на табір для

35

учасників на

острові ріки святого Лаврентія треба

було змінити на місце великого
провінційного парку Мирфіс Пойнт коли

зголосилося

87

таборовпків (з того

29

заморських пластунів).

Табороники поділилися на

8

гуртків

-

у кожному гуртку були члени різних
станиць і країв. Гуртки переходили

програму ротаційно:

-

вітрильництво на річці св. Лаврентія

-

прогульки на канойках у Фронтенек

-

дискусії на таборі

(4

залоги по

8

осіб)

парку

Дискусії, з наперед наміченими
темами, провадив "головний дискутант"
кожного гуртка. Приклади тем:

-

"Українська діяспора" (під проводом
пл. сен. І. Винницького)

-

, , Вироблення

громадської

свідомости''

-

"Обличчя українців у західному світі"

"Які можуть бути наші зв'язки з
Україною''
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Табір

Піцюра, Володимир

Учасники табору

Потічна, Ірка
Андрушків, Оксана

Пистрак, Катерина

Дет.

-

Англія

-

Ільницька, Мотря- Тор.
Кудрик, Лара

Тор.

-

Боф.

-

Ратич, Христя

Розумна, Лариса- Він.

Колцьо, Ксеня

Борис, Адріян- Тор.

Савицька, Христя- Ню Йорк

Кащак, о. Іван

Бутенко, Леся- Сирак.

Сліпецька, Катя

Кордюк, Ярко

Власов, Лариса

Сліпецька,

Бейrер, Рената

-

Німеч.

-

-

Австралія

Ліяна -

Австралія

Тор.

Кузьмак, Роксуляна

Тор.
Боф.

Бабій, Маркіян

Ню Бравевік

-

Коропецька, Марічка- Ваш.

Кравець, Евген

Нюарк

-

-

Тор.

-

Тор.

Керг.

Ваклавська, Таня- Тор.

Слиж, Адріяна- Ню Йорк

Кушніренко, Павло

Варцаба, Тереса

Соболь, Чічо

Комарницький, Богдан- Німеччина

Ващак, Галя

Австралія

-

Старух, Ждан

Боф.

-

Дет.

-

Австрія

-

Крамарчук, Аді

-

Тор.

Мініаполіс

-

Кравчинюк, Мотря - Джерзі Ситі
Кушнір, Мотря - Джерзі Ситі

Верещака, Ярема- Австралія
Верещака, Симон - Австралія

Стефанів, Павло- Австралія

Верещака, Микола

Хабурський, Борис- Тор.

Латишко, Наталка- Тор.

Вжесневський, Борис- Тор.

Ціховляс, Андрій -

Левицька, Дануся

Ганьківська, Оленка- Тор.

Цісарук, Катерина

Гаврилчак, Леся

Цісарук, Л іда

Австралія

-

Англія

-

Гордієнко, Адріяна- Тор.

-

-

Грицак, Леся

Австралія

-

Тор.
Нюарк

Ню Йорк

Німеччина

Шмулик, Корнилій- Бразилія

Ласовська, Дарка - США
Люшняк, Борис- Чік.
Левицький, Мирон - Чік.

Юрчук, Даннло- Тор.

Лисик Андрій

Яківчик, Рома

Луців, Івась- Мін.

-

Тор.

-

Яськевич, Левко

Гринаш, Ева- Англія

Яськевич, Оріон- Австралія

-

r омола,

Австралія

-

Тор.

-

Чік.

-

Микитин, Нестор- Тор.

Демянів, Андрій- Німеччина

Микитин Галя- Тор.

Тор.

-

При бу ли до табору під час

Долбан, Богдан
Тор.
Дубіль, Леся - Англія

третього етапу

Онишкевич, Лада

Іваницька, Наталя
Качан, Христя

Онишкевич, Боян- Ваш.

Автралія

Біланюк, Мирослава- Тор.

Паш, Марта

Чік.

Білаш, Борислав

Подоляк, Юрко

Дет.

-

Дет.

-

Калимон, Наталя

Тор.

-

Кандибко, Наталя

-

Кокорудз, Наталя

Нюарк

-

Панченко, Катруся

Пясецька, Рената -

Комарницька, Рома- Тор.

Бараник, Андрій

Прокопець, Леся

Корбутяк, Ореста- Він.

Балюта, Лесик- Він.

Ременюк, Рома

Коропецький, Марко- Ваш.

Бенеш, Галя

Котляр, Андрій

Бачинський, Роман -

Козак, І рко

США

-

Самітник

Дет.

-

Крамарчук, Роман
Кравс, Роман

-

Пасейк

-

Роч.

-

Кропельницький, Нестор
Куропась, Марта

Курилко, Андрій

-

-

Арrентина

-

Тор.

Ню Йорк

Ременюк, Марта

Ню Йорк

Ременюк, Уляна
Ружицька, Ліда

Войчак, Л.

Стефанюк, Марта

Вежницька, Люба- Ню Йорк

Сидораж, Андрій

Голіян, Гануся

Стасюк, Оля -

-

Чік.

Грибович, Меланка

Нюарк

Годованець, Павло

С. Кетерине

-

Вавришин, Оксана- Тор.

Дет.

Ню Йорк
Філ.

-

Певна, Ляриса -

Тор.

-

Пасейк

-

Паславська, Ірена-Нюарк

Білаш, Наталка-Нюарк

Комарницька, Арета

Ню Йорк

Філ.

-

- Чік.
Білинський, Роман - Ню Йорк
Бискош, Аркадій - Чік.
Біланюк, Микола - Тор.

Андрушків, Христя

Роч.

-

r еньо

Никифоряк, Марічка

Дусь, Михайло- Австралія
Елеїв, Петро

Макаревич, Александер Никифоряк,

Нюарк

-

Тор.

-

-

Дет.

Лос Ан.

Ню Йорк

Стефанишин, Ерик - Мін.
Сторожинський, Евген- Клів.

Кутний, Даннло-Австралія
Кузик, Оля - Австралія

Горіх-Цмоць, Наталка- Отт.

Тарапацька, Таня

Ганушевська, Орися

Титла, Аня- Джерзі Ситі

Кузик, Стефан

Род Айланд

-

Тор.

-

Дольницький, Юрко- Тор.

Федорович, Роман

Кузик, Зеня- Австралія

Джулинський, Мірко

Хмеляк, Оля- Клів.

Кисілевська, Рута

Джулинська, Рома

Тор.

-

-

Нюарк

самітник

Роч.

-

Даревич, Даннло- Тор.

Держко, Лариса

-

Мін.

-

Мандзій, Адріян

Мельник, Остап

Франція

-

Луців, Андрій

Матківський, Роман

Тор.

Александра

Роч.

Левицький, Роман- Роч.

Грицай, Таїса- Монт.
Гуцуляк, Христя

-

Дет.

-

Дет.

-

Шепко, Галина

Гладка, Орися- Англія
Говера, Марко

Ткач, Петро

-

-

Тор.

Тор.

Дет.

Хабурський, Андрій- Тор.

Лапка, Богдан- Австралія

Дармограй, Наталка

Маслей, Роман

Дувалко, Гануся- Тор.

Чаплинська, Рената- Філ.
Чировський, о. Андрій- Чік.

Михайлович, Ярема- Дет.

Дашко, Володимир- Тор.

Черник, Олег

Онищук, Мотря

Тор.

Дубчак, Роман

Черник, Ігор

Бельгія

Жила, Мелана

-

Заєць, Юра

Чік.

Тор.

-

Панчук, Наталя

-

Паславська, Наталя- Боф.

-

-

Тор.

Отт.

Філ.

-

Шавелс, Леся -

Філ.
Філ.

Ню Йорк

Щука, Нана- Тор.
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ЧасоМ

канойки тре

ба нести.

Під час дискусії про Комісію Дешен. (Комісія переглядала справу

"воєнних злочинців" в Канаді.) Дискусією провадила ст. пл.
Христина Маців.

На вітрильниках перед від'їздом рікою Св. Лаврентія.
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Зацікавила також таборовпків тема
"Рекомендації Комісії Дешен" під
проводом подруги-правника Христі

Провід табору. Сидить:

ст. пл. Ілля Лабунька.
Стоять зліва: пл. сен.

Юрко Царевич, ст. пл.

Маців, бо у всіх країнах звідки приїхали

Юрій Лавришин, ст. пл.

таборовики, актуальною є тема

Данила Яців, пл. сен.

несправедливого обвинувачування
українців.

Щоб обзнайомити заморських
пластувів із ширшим життям українців
околиці Торонта, ще перед приїздом на

місце табору, вони разом із гуртком

Оксана Закидальська,
ст. пл. Павло Небесний,
пл. сен. Марко Горбач,
пл. сен. Роман Зазуля.
[бракує: ст. пл. Галя
Юрцан, ст. пл. Марко

Пенцак, пл. сен. Богдан
Іван]

торонтонців, мали додаткову програму

(під проводом ст. пл. Оксани
Винницької):

-

Виміна думок: "Українська діяльність
по країнах"

-

Відвідини українських громадських
установ в Торонті

-

Прогулька до Ніяrари і відвідини
rалерії Курилика

На кінець, щоб зв'язати старших

пластувів із дальшою програмою
Зустрічі, пл. сен. Орест Гарас приготував

таборовпків до переведення великої
теренової гри для юнацтва вже на Січі.

Хоч велике число таборовпків і тісна
та складна програма утруднила

переведення табору, нав'язання

Заморські гості перший
раз на антарійських
водах в парку

Фронтенек.

товариських зв'язків і веселе співжиття
серед природи напевно дадуть заохоту

до дальшого таборування серед старших
пластунів.

У кухні.
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В столиці Канади

В понеділок увечері та у вівторок всі
табори першого етапу з 'їхали ся у
столиці Канади

-

Оттаві. З дикої

Католицької Церкви. Відправляли о.

парох Шевчук в асисті о. д-р

r ерича та

о. ректора Андріїшина. Відповідала

природи, всі знову вернулися в

співом група пластупів під проводом о.

цивілізований світ. Замість шатер були

Карпюка, друга Михайла Лози і подруги

залі в школах. З'явилися туші та гаряча

Оксани Лози. Прислуговували при

вода. Їсти приготовляпи члени

престолі юнаки. Після молебня

Оттавської станиці в шкільних

відбулося традиційне посвячення овочів у

кафетеріях або в церковних залях.
У вівторок розвідувачі, розвідувачки,
скоби, вірлиці та частина табору УСП
мали нагоду оглядати місто. Малими
групами пластуни взяли участь у

приготованих їм турах. Вони відвідали:

1.

музей Вікторія, де побачили виставку

2.

національні архіви, де п. Мирон

фолкларистики Гуцуляка,

Момрик, головний архівар етнічних
матеріялів, приготував виставку
з історії Пласту
З. парлямент Канади, де

парляментарний rід, ст. пл. Роман

Жила, перевів українською мовою
цікаві тури.

У вівторок пополудні, всі учасники
ЮМПЗ взяли участь у молебні для

1:::.

П. Іван Генрі, координатор автобусів, та ст. пл.
Зенон Войчишин - референт Другого етапу, на

тлі автобусів, якими треба було постійно
шибувати по місті.

відзначення свята Преображення (Спаса)
у новозбудованому Соборі Української
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Президія під час маніфестації.

На забаві в
Альrонквін Каледж.

Оркестра "Нова
хвиля''.

гарно прибраних кошиках. Овочі пізніше
роздавалося пластунам і громадянам.

Молебень в Оттаві це одна із особливо
зворушуючих подій ЮМПЗ-87

-

це

перший раз, що учасники всіх таборів

побачилися в цілості. Без сумніву, всі

800

Вперше всі зібрані
разом на молебні.
Після молебня
відбулося традиційне
свячення овочів з
нагоди свята
Переображення-Спаса.

осіб вийшли із церкви огорнені

почуттям приналежности та одности.

Спільна вечеря в кафетерії Альrонквін
Коледж та забава, де пригравала
оркестра "Нова хвиля" ст. пл. Андрія
Головатого, завершили успішний день.
У середу рано пластуни зібралися на

ст. пл. Зенон

парляментарній гірці на маніфестацію
для відзначення 75-ліття Пласту.

У маніфестації взяли участь: пл. сен.
Василь Янішевський, голова ГПБ;
представник премєр міністра Канади,

Войчишин та пл. сен.

Пластуни збираються

під новозбудованим
Собором Української

Орест Джулинський
реферують події ІІ-го
і ІІІ-го етапів.

Католицької Церкви.

в Оттаві.

Нічліг в шкільній
залі.
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міністер юстиції Рамон Гнатишин,
представник Ліберальної Партії Канади,
Льойд Аксворті, та пл. сен. Андрій
Вітер, федеральний посол і представник

міністерства Багатокультурности. Посол
Вітер передав комендантові ЮМПЗ-87
чека від уряду. Головним промовцем був
пл. сеп. Петро Саварив

-

президент

СКВУ. При кінці програми виступила в
народних строях танцювальна група

пластунок з Чікаrа під проводом пл. сен.
Дарії Кульчицької.

З права: ст. пл. Юрко Мончак, о. Тарас Карпюк, о. Володимир Шевчук, п-і
Оля Саварин, голова СКВ У пл. сен. Петро Саварин, міністер юстиції п.
Рамон Гнатишин, посол пл. сен. Андрій Вітер, посол Льойд Аксворті,
голова ГПБ пл. сен. Василь Янішевський, комендант ЮМПЗ-87 пл. сен.
Орест Джулинський, голова КПР Канади, пл. сен. Юля Войчишин, заст.
ком. пл. сен. Таня Джулинська, заст. ком. пл. сен. Христя Ковч, провідниця
групи з Австралії пл. сен. Зірка Яськевич, булавний УПЮ ГПБ пл. сен.
Роман Копач, голова вих. сектора КПС ЗСА пл. сен. Ніна Самокіш,
булавний УСП ГПБ ст. пл. Павло Небесний, генеральний секретар ГПБ пл.
сен. Тоня Горохович, пл. сен. Катруся Захарчук, голова КПР Австралії пл.
сен. Надя Теодорович.
Пластуни на маніфестації під парляментом.

Федеральний посол і
представник
міністерства
багатокультурности,

пл. сен. Андрій Вітер
передає комендантові
зустрічі, пл. сен.
Орестові
Джулинському чека

від уряду.
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Танцювальна група

юначок з ЧікаJ"а під
парляментом.

Пластуни на сходах парляменту.

Пл. сен. Петро
Содоль, голова

Головної Пластової

Ради в Оттаві.
Часом самітно .,на

вершинах''.
Розвідувачі (-чки) на
оглядинах
канадського
парляменту.
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З парляментарної гірки похід пластупів
ішов три кілометри до міського ратуша,

де їх вітав посадник міста Оттави, Джім
Дюрель. Похід на чолі із прапорами,
транспарентами та барабанщиками

розтягався на кілька кварталів по
вулицях Велінrтон та Сасекс Драйв.

Мабуть кожний учасник і кожна
учасниця були горді, що вони є
пластунами.

Другий етап впказався популярною та

корисною зміною між окремими

таборами та масовою зустріччю
Третього етапу. Це була нагода пізнати
столицю Канади та нагода молоді
забавитися у відмінній формі від
таборування, формі, що надається до

міста, а саме

-

на забаві.

Похід (3 км) вулицями Оттави до
міського ратуша.

Посадник міста Оттави, Джим Дуррел, вітає
пластунів під ратушем.

Пластуни n

світу.

.

..

'РlІІхали з Різн

их частин

Уривок із слова коменданта до
Посадника міста Оттави.

" ... Ваше

бажання привітати нас

доказує нам, що Ви розумієте і
оцінюєте існування різних культур,

які творять мозаїку канадської
спільноти.
Ця зустріч з Вами дає нагоду нам,
членам Пласту в Канаді, показати
нашим друзям з різних країн світу,
що тут, в Канаді, люди різних

культур можуть зі собою жити в
повній гармонії і згоді, та бути горді
із свойого походження, а заразом
бути гордими канадськими
горожанами ".
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Зустрічаємося

•

вс1 разом

Середа, 19-го серпня
Під вечір

17

автобусів привезли

пластувів з Оттави. Почали також
доїжджати старші пластуни та сеньйори.

На Пластовій Січі повстали нові юнацькі
табори на північ від залізничного шляху.
На півдні таборували члени УСП та
УПС. Перша вечеря відбулася у спільній
їдальні

-

два великі шатра, які

домінували площу на південь від куренів.
Продовж чотирьох днів це було місце

прохарчування, зустрічей, залицяння,

дискусій, романсів та охорони від сонця.
(Дощу не було!)
Ввечері, при смолоскипах, відбулося

відкриття та церемонія запалення

"вічного вогню". Це були зворушливі
хвилини мабуть для кожного, що там
був.
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Брама на площу паркування.

Брама при
в'їзді на площу ЮМПЗ-87
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З лісу виринали nластові загони

ЮВІЛЕИНА

Всі nоспішалиJ наче на змаг
І Уставлялись в рівні колони
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Гори вічний вогне гори, гори
Радість і щастя всім неси, неси
Неси далеко в батьківський край
Привіт наш щирий всім передай.

Там де взнесеться Зустрічі стяг.
Несуть пластунки вуглики чорні
Які nривезли з своїх країв
Щоб запалити вогонь nовторний
Щоб тут на "Січі" він все горів.
Враз запалився наш вогонь вічний
Палив nро.мінням, в гору змагав
Цей ювілей сімдесять n'ять річний

Розгорілися вогники в nластових ceplf.flX
Мов діяманти блистіли сльози в очах
Наповнялися груди жаром

І огорталися дивним чаром.

Настроїлись всі струни почувань

Створили .музику душевних дій
ЮВІЛЕ~НА
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Підносились на щоглах високо nрапори

Із nіснею в nластовий чей день
Щоб лунала далеко за море.

У всіх загадочне nочутт.я
Радість змішалась з тугою

Таке чарівнеnластове перl!JfСиття

Назавжди буде з тобою.
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Пісня Зустрічі

Слова дикторів під час

запалення ,,вічного вогню''
"З далекої Австралії і Німеччини
наші пластуни привезли вуглики з

останньої ватри, зі зустрічей які

відбулися там. Ці вуглики були
частиною великої горіючої ватри, яка
погасло там,

а зараз знову запалає

"вічним вогнем" пластової од ности.
І ось представники КПСтаршин

Австралії і Німеччини, в особах пл.
сен. Зірки Яськевич і пл. сен. Марти

М'ялковської запалюють "вічний
вогонь" Зустрічі.

і~~

"Вогонь цей символізує вічність
Пластової Ідеї. Вона пригасає і знову
розгоряється і своїм полум 'ям

захоплює нові покоління пластунів."
(перерва- Бунчужний викликає

комендантів підтаборів)

"Запаливши "вічний вогонь"
представники КПСтаршин Австралії і
Німеччини запалюють смолоскип

коменданта ЮМПЗ-87.
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Музика:

Ми й-

дем на зус-тріч сон- що

ми й-

дем у віль-ний

1

світ

,~

К з со-

б~- ю ~

ми

не-

re t- І f-- ;1

віт.

Ми й-

ее-

мо Батьків-ми- ни за- по-

віт.

Комендант передає вогонь дальше
Ми йдем на зустріч сонцю,

до всіх учасників Зустрічі.

Запалюють смолоскипи комендантів

Мийдем у вільний світ,

всіх підтаборів ".

А з собою ми несемо

(перерва

Батьківщини заповіт!

-

коменданти підтаборів

запалюють смолоскипи учасників)
"І так, горіючим вогнем

Ми не зійдемо зі шляху
До останніх перемог,

смолоскипів, ми лучимося зі всіми

Наша ціль свята, велика,

пластунами в світі.

З нами правда, з нами Бог!

Тепер підносимо знамено Начального
Пластуна, знамена всіх КПСтаршин:

Австралії~ Арrентини, Англії~
Німеччини, США і Канади та прапори
Зустрічей з Австралії і Канади.

"

Гей, маршуєм крізь дороги,

Лине пісня по ланах,
Перед нами перемоги,

Бо над нами рідний стяг!

(Пісня Зустрічі)
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Четвер, 20-го серпня
УПН
Денний табір

"

Щоб в серці вогонь не погас"
Денний табір для новаків і новачок

тривав

4

дні. Число учасників

88, але
42 до 75 .

присутність мінялася денно від

Табір був приміщений над озером.

Програма кожного дня була зв'язана з
одним із кличів.

Клич на четвер- "За батьківську
землю''. Головне заняття було
створення мапи України під маштом .

Новацтво збирало камені, малювало їх,
та зробило понад
клич а

40

експонатів до теми

.

В додатку, новаки і новачки мали
нагоду привітати Джоселин Мюр,

•

пливачку що перепливала антарійське

••
•

озеро, щоб зібрати гроші на

поборювання недуги розсіяного склерозу .

•
•
•
•
•
•
•

,t ,

)

~

часники д
nогас~~
енного таб.

Пр

·

ОвідниІ/.fl

Яськеви

оруупн

nластово ··

ч nередає

денниц табір
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Новаки і новачки будують мапу Украіни.

МІЖКРАЙОВА ПЛАСТОВА ЗУСТРІЧ ЮВІЛЕЙНА Ml)f
МІЖКРАЙОВА ПЛАСТОВА ЗУСТРІЧ ЮВІЛЕЙНА МІУ.
МІЖКРАЙОВА ПЛЛСТОВ.t.. з·УСТРТЧ J()nтпг.т~.-т - ·
МІЖКРАЙОRА nrт

• --~- .

МІ .
МІ:
МІ~

lvll)
МІ)

МІ )і

МГ>l

Ml)f
МІ)!<

МІЖ
МІЖ
МІЖ
МІЖ
МІЖ ~
МІЖ!
МІЖ І
МІЖl
МІЖ~

МІЖR
МІЖК
МІ ЖК
МІЖК
мІжк ;

МІЖКl
МІЖК1
МІЖКІ

· ; в капличці.

новацтво на гутrрц
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Новацтво

чекає

на здвиг.

Комендант
новацького табору

пл. ~ен. Володuмu;

ЛуцІв.

Начальний Пластун відвідав новацький табір.
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Ліда Пагута (Тор.)
Роман Пагута (Тор.)

Аня Палажій (Клів.)

Учасники Денного Табору УПН

Марта Палажій (Клів.)
Таня Пеленська (Тор.)
Леся Ричардсон (Чік.)
Андрій Рожанець (Тор.)

Адріян Андріїв (Тор.)

Гриць Караван (Чік.)

Софія Рожанець (Тор.)

Даннло Бадяк (Ню Йорк)

Катя Караїм (Тор.)

Уляна Саєвич (Чік.)

Тодьо Бариляк (Тор.)

Богдан Когут (Тор.)

Борислав Сацюк (Чік.)

Юля Бариляк (Тор.)

Юрій Когут (Тор.)

Даруся Сидорук (Ню Йорк)

Люба Белей (Тор.)

Адріян Козак (Тор.)

Адріяна Сілецька (Тор.)

Тарас Белей (Тор.)

Ждана Комарницька (Тор.)

Марко Скубяк (Чік.)

Христина Білик (Тор.)

Ляриса Кондрацька (Тор.)

Ксеня Сливянська (Тор.)

Марчик Валєр (Ст. Кет.)

Рая Кондрацька (Тор.)

Оленка Сливянська (Тор.)
Ляриса Смарж (Тор.)

Стефан Ващук (Тор.)

Марко Котович (Тор.)

Левко Винницький (Отт.)

Ліда Кость (Клів.)

Адріян Снігура (Тор.)

Марко Винницький (Отт.)

Наталя Котович (Тор.)

Ляриса Спольська (Тор.)
Наталка Сохоцька (Пітсбурr)

Христина Винницька (Отт.)

Таня Котович (Тор.)

Дарка Гайворон (Вінн.)

Андрійка Лаврентій (Тор.)

Павло Сохоцький (Клів.)

Антін Галкевич (Ст. Кет.)

Василь Літеnло (Ню Йорк)
Даннло Літепло (Ню Йорк)

Андрійка Стиранка (Лос Ан.)

Даннло Луців (Тор.)

Тарас Тютюнник (Боф.)

Петро Горбачевський (Філ.)

Ярема Луців (Тор.)

Андрій Федорів (Клів.)

Роман Гуль (Тор.)

Роксоляна Мармаш (Тор.)

Юрчик Федорів (Клів.)

Ліда Гадач (Тор.)
Михайло Гадач (Тор.)
Мішель Гаст (Чік.)
Маріянка Гігантей (Тор.)

Юстин Макаревич (Лос Ан.)
Надійка Мартин (Філ.)

Леся Фіrач (Дет.)

Олег Масник (Тор.)
Юрій Медвідський (Тор.)

Дам' ян Царинник (Тор.)

Адріян Депутат (Боф.)

Даруся Мельник (Ню Гей.)

Катруся Шупер (Тор.)

Михайло Держко (Тор.)

Денис Микитюк (Тор.)

Діяна Юрчук (Нюарк)

Тася Держко (Тор.)

Ліліяна Мінкович (Чік.)

Мая Яворська (Ваш.)

Олесь Еліяшенський (Чік.)

Александер Небесний (Ст. Кет.)

Яра Якимів (Тор.)

Руслана Завадович (Чік.)

Маркіян Павлюк (Філ.)

Стефан Яцикевич (Пасейк)

Оксана Горіх (Тор.)
Івась Горіх (Тор.)

Григорій Трачук (Ст. Кет.)

Христя Фіrан (Дет.)
Катруся Шамрай (Дет.)
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Треба було
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Юнацтво було заняте цілий день

\іПЗ к тереновими змагамп на яких юнаки і
М ПЗ К юначки виявляли свою зручність і

МПЗ К бистрість, мистецькі здібності та

~Н~ ~ загальне знання про Пласт та українську
МП З к

МПЗ К

громаду.

Одна група юнацтва теж вітала

~Н~ ~ Джоелин Мюр. Ця зустріч притягнула
МПЗ к канадських репортерів і була висвітлена

МПЗ К на передачі СіБіСі (канадська телевізія)

ПЗ К того вечора.
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Виставки
В їдальні торонтонського новацького
табору були виставлені експонати
матірних куренів УПЮ. Кожний курінь
мав приготувати два експонати: один до

теми кличів, другий з історії Пласту.
Хоча не всі курені привезли експонати,

виставка робила позитивне враження
щодо якости багатьох екпонатів, та
гарного оформлення.
ххх

В окремій залі відбулася виставка
мистецьких та пластових експонатів пл.
сен. Маріяна Бурачка. Особливо

цікавими були збірки пластових відзнак,
пластових значків та знімок з історії
Пласту. (Емблеми всіх старшо
пластунських та сеньйорських куренів
прикрашували головну трибуну.)

На виставці експонатів.

<3 Експонати

до теми

історіі' Пласту.

Реф. виставки
експонатів УПЮ, пл.
сен. Рома
Ганьківська, та

подруга, яка
направляла всі
експонати,

що

порозліплювались в

дорозі на Зустріч.

І>

Вхід на виставку мистецьких та пластових
експонатів пл. сен. Маріяна Бурачка.

В іншій частині будинку присутні мали

нагоду оглянути ряд фільмів:
Свято Весни" у Міттенвальді

, ,Ювілейне
1947 р.,

Зенон Єлиїв; "В rраніті і бронзі
Заповіт", у Вашінrтоні

1964

р., Роман

Савицький; ЮМПЗ-62, на Вовчій Тропі;
ЮМПЗ-67 у Монтреалі. Рівнож були
прозірки із ряду зустрічей:
Вінніпеr;

1972

р. Вовча

1961 р.,
Тропа; 1978

р.,

Скелясті гори;

р. Европа;

1982 р. Вовча Тропа; 1983
1986-87, Австралія.

Експонати УПЮ до цьогорічного пластового

гасла "За віру Христову".
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Нагороди за експонати одержали:

Проє~ети з історії Пласту:

перша нагорода- експонат "Золота булава", 15-ий кур.
УПЮ-ів ім. ІванаЧмоли з Торанта
друга нагорода

-

експонат "Гра: Цвіт папороті", 9-ий кур.

УПЮ- ім. Федя Черняка з Філядельфії
третя нагорода

-

експонат "Огляд пластових видань", 4-ий

кур. УПЮ-ок ім. Лесі Українки з Торанта
Проєкти до теми ~еличів:

Релігійна тема:
перша нагорода- експонат "Церкви Торантської Єпархії,
16-ий кур. УПЮ-ок ім. Цьопи Паліїв з Торанта
друга нагорода- експонат "Перші хрести України", З-ій кур.
УПЮ-ів ім. Симона Петлюри з Торанта

третя нагорода- експонат "Архітектура українських церков",
23-ий кур. УПЮ-ів ім. Івана Богуна з Гартфорду.
Історично-політична тема:

перша нагорода- експонат "Герби Київських князів", 13-ий
кур. УПЮ-ів ім. Тараса Чупринки з Детройту
друга нагорода -т- експонат

, , Чорнобиль -

за батьківську

землю", 13-ий кур. УПЮ-ів ім. Гетьмана Петра Сагайдачного з
Едмонтону

третя нагорода- експонат "УПА, ОУН, УВО, ПЛАСТ",
17-ий кур. УПЮ-ів ім. Дмитра Вишневецького з Клівленду
Тема народнього мистецтва

перша нагорода- експонат "Мандрівка по Україні", 2-ий кур.

УПЮ-ок ім. Лесі Українки, з Ню Йорку.
друга нагорода- експонат "Символіка писанки", 10-ий кур.
УПЮ-ок ім. Ольги Кобилянської з Детройту.
третя нагорода

-

експонат "Українська кераміка", 10-ий кур.

УПЮ-ок ім. Олени Косач з Торонта.

УСП

~: ~

-~~

Члени УСП також помагали із
одноднівкою та дижурами в їдальні.

Більшість (около

1ОО)

старших

Велике число сеньйорів виконувало
обов' язки на виховних та

Деякі курені відбули свої курінні ради. В

адміністративних постах. Інші

пластунів і пластунок помагали у

четвер ввечорі відбулися

допомагали там де було потрібно, чи це

переведенні юнацьких теренових змагів.

старшопластунські ватри.

було підчислювання точок зі змагів, чи

Слід підкреслити, що деякі з тих, що
переводили ці змаги, були співтворцями

надування бальонів, чи дижури в їдальні.

УПС і гості

деяких точок до них. Рік раніше,

тодішнє старше юнацтво Станиці

Крім праці, сеньйори та гості
зустрічалися, радили, оглядали виставки

У лад пластових сеньйорів мав свій

та фільми чи прозірки, відвідували

Торонто взяло участь в майстерні

окремий табір під проводом пл. сен.

крамничку. Ввечорі відбулася

творення цікавих та корисних змагів для

Олеся Марченка. Бунчужний був пл. сен.

сеньйорська ватра. В програмі було

УПЮ. Друг Орест Га рас використав

Юліян Крижанівський, писар пл. сен.

посвячення прапору куреня

дещо із поданих ідей.

Володимир Куліш.

, , ВойнарівцІ''.
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П'ятниця, 21-го серпня
Гості
Цей день був присвячений зустрічі з

іншими молодіжними організаціями.
Такі організації прислали дорослих
представників:

-

rірль rайдз Канади
Бой скавтс Канади

естонські скавти
естонські rірль rайдз
польська скавтська організація

-СУМ
-ОДУМ
-МУНО

-

Молодь Христові

Три організації прислали групи
молоді: СУМ, Бой Скавтс Канади та

rірль rайдз Канади.
Продовж дня представники Пласту

дискутували з гістьми про спільні

1.

при ватрі.

проблеми, а саме: як боротися з
негативними впливами довкілля на

2.

Під час дискусій з гістьми.
Провадить пл. сен. Оксана

сучасну молодь і вплив страху перед

Закидальська.

відповідальністю провідників молоді.
Дискусією провадила пл. сен. Оксана

Гурток сумівців з Торонта

З. Репрезентанти

іншо-національних

Закидальська.

скавтових з 'єднань з

Гуртки молоді взяли участь в

господарями.

тереновому змагу разом з юнацтвом.

Ввечері всі взяли участь у спільній

ва тр і.

4.

Гурток екавтів з округи
Кобурrу.

юмпзюмпзюмпзюмпзюмпзюм
юмпзюмпзюмпзюмпзюмпзюм
юмпзюмпзюмпзюмпзюмпзюм
ЮМПЗ ЮМПЗ Ю!\.1ПЗ ЮМПЗ ЮМПЗ ЮМ
ЮМПЗ ЮМПЗ ЮМПЗ ЮМПЗ ЮМПЗ ЮМ

УСП, УПС і гості

УПН

конrресової комісії, пл. сен. Іван

Сесія Пластового Конгресу Третього.
Використовуючи присутність

більшого числа пластунів, голова
Винницький, перевів сесію ПКТ. На сесії

Головною частиною занять цього

дня була теренова гра

, ,За

були дискутовані такі теми:

віру

"Пласт і вічна українська діяспора".

Христову''. На точках розповіді та гри

Доповідь пл. сен. Ореста Субтельного;

на такі теми: будівники дерев'яних

панелісти- пл. сен. Марта Мялковська,

церков, зустріч із Володимиром

пл. сен. Любомир Романків, пл. сен.

Великим, будівники мурованих церков,

Зірка Яськевич та ст. пл. Роман Ващук,

поганська віра, постаті пов'язані з

а модератор пл. сен. Іван Винницький.

християнством в Україні, сучасна

"Нові форми і напря.мні діяльности

церква в Україні.

УСП і УПС в діяспорі".

УПЮ

Доповідь пл. сен. Юрія Даревича,

панелісти

В п'ятницю юнацтво продовжувало

пл. сен. Олександер Черник,

-

свій тереновий змаг. Окрім того

ст. пл. Нестор Войчишин та пл. сен.

відбулася перша проба здвигу і

Надя Теодорович, а модератор пл. сен.

юнацтво відвідувало виставки.

Іван Винницький.
Виступ на ватрі всім

знаного з попередніх
зустрічів, пластуна

Внеліди теренових змагів в третьому етапі

Пупчика. Він

1-ше місце

2-ге місце

3-є місце

Прихильники

гурток 101А

гурток 101Б

гурток 103А

Прихильниці

гурток 102Б

гурток

Учасники

гурток 207Б

гурток 205А

гурток 201А

Учасниці

гурток 202А

гурток 202Б

гурток 208А

Розвідувачі

гурток 305А

гурток 305Б

гурток ЗОЗБ

Розвідувачки

гурток 308Б

гурток 310Б

гурток 302Б

Скоби

гурток 403Б

гурток 401А

Вірлиці

гурток 402В

гурток 402А

зреферував видання

нової книжки "Життя
в Пласті і як його

104А

гурток

102А

оминути". (Пл. сен. о.
Андрій Чировський

також провадив
ватрою).

Пл . сен. Петро
Саварин і пл. сен. Іван

Винницький під час
сесії ПКТ.
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Під ·час сесії ПКТ.

2.

Виховники табору учасників. Зліва: ст. пл. Нестор Воронка, ст. пл.
Любомир Хабурський, ст. пл. Олег Хабурський.

З. Точка на веселій ватрі

-

мниме закінчення наказу з відкриття. Писар

о

зустрічі, ст. пл. Люба Тарапатська, вичислила додаткових кількадесять о
референтів, починаючи від референта чищення зубів.

000000000000
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Субота, 22-го серпня
Раненько іде дощ, це в той день, коли
найбільше було потрібно погоди. Але
пластуни мали в Бога ласку, сильний

вітер розвіяв хмари і продовжувалася
дальше гарна погода. Продовж ранку

число людей збільшувалося. Пополудні
на площі було понад дві тисячі людей.

черги пробу здвигу, а члени УСП, УПС і

до одности в з магу за пр адідну славу, за

гості мали змогу зустрічатися з

батьківську землю, за віру Христову".

численними людьми, які щойно

Шкода, що жахливий вітер зменшив
ефективність виступу. Під час програми

приїхали.

Пополудні відбулися виступи пластупів

в цілій окрузі була перервана електрика,
так, що перестали функціонувати

і пластунок.

голосники. Навіть коли ми включили
інший rенератор, вітер так розносив

Здвиг молоді

голос по площі, що більшість глядачів
Перша частина програми

-

це короткі

добре не чула тексту. Тяжко було

привіти станичного Пластоної Станиці

втримати транспаренти. Треба було,

Торопта пл. сен. Ераста Гуцуляка та п-а

також, зрезиrнувати із великого

Говарда Шепарда, посла до

повітряного бальона, що мав піднестися

новачки разом з виховниками

онтарійського парляменту. Слідував

в часі виступу, як символ нашої єдности.

розійшлися по цілому терені, щоб

показовий марш новацтва.

Рано, в малих групах, новаки і

запізнатися з різними аспектами зустрічі.

Їхній клич на цей день

-

, , Пізнаймо

зустріч!"
Юнаки і юначки рано відбули другу з

Все ж таки виступ вийшов добре. Треба

Закінчили програму члени УПЮ. Їхній
виступ маршів з прапорами та

дати признання юнакам і юначкам, що

так вправно маршували після двох

транспарентами зорово представив

коротких проб. Багато додала оркестра

глядачам зміст нашої зустрічі

торонтських старших пластунів.

-
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МІЖКРАЙОВА ПJ1АСТО ВА ЗУСІ'РІЧ ЮВІЛЕЙНА

ТеІСст читаний під час здвигу

"

У радісну пору

у зустрічі день

Присутність пластуніо на ЮМПЗ-87.

іздаля з полудня, з півночі
ідуть пластуни, і співають пісень
а вітер їх стягом лопоче.

"Ми з'їхалися з усіх сторін світу,
щоб відсвяткувати

75

(Заввага:

"

1.
2.

Включені виховники, які були лише на І-му або 11-му Етапі.
Не включені члени УСП і УПС, які приїхали в суботу 22-го або в неділю

23-го і не були індивідуально зареєстровані.)

ліття Пласту.

Віримо, що ця зустріч, на ній спільні
переживання, допоможуть нам

скріпити одність, дружбу і віру в
Пластову Ідею і ії майбутність. Ця
Ідея просвітить нам шлях у змаганнях

-

за продідну славу, за батьківську

УПЮ

Виховники

УСП і УПС

Разом

Австралія

25

5

26

Англія

з

56
4

з

з

Станиця

1.
2.

З. Альбані

рос тем, ми надія народу". Це наше

4, Арrентина
5. Бостон
6. Бофало
7. Бразилія
8. Вашінrтон
9. Вінніпеr
10. Гамільтон
11. Гартфорд
12. Денвер
13. Детройт
14. Джерзі Ситі
15. Едмонтон
16. Калrарі
17. Кергонксон
18. Клівлянд
19. Лос Анджелес
20. Міннеаполіс
21. Моитреаль
22. Німеччина
23. Ню Бранзвик
24. Ню Гейвен
25. Ню Йорк
26. Нюарк
27. Оттава
28. Пассейк
29. Рочестер

майбутнє.

ЗО. Ст. Кетерине

землю, за віру Христову.

Пускаємо в світ хмару синьо-жовтих
бальонів як символ живучости

українського народу, єдности

української діяспори і незламної волі до
свободи.
Ці синьо-жовті кольори теж

символом наших пластових сеньйорів.
Вони, хоч розплилися по світі, зуміли
вдержати нашу організацію в силі
одности й братерства
Зелені больони

-

75 років.

це символ

старшого пластунства, які готові
перебрати проводи та переводити в
життя Пластову Ідею і закони.
Вишневі больони символізують
пластове юнацтво, що здобуває
життєву зарадність, гартує та

приймає Пластову Ідею у свої серця.
Хвиля жовтих бальонів символізує
пластове новацтво

-

це ті про яких

співаємо в пластовій пісні "Ми

Віримо, що як високо і далеко

несуться хмари кольорових бальонів,
так високо і широко понесеться

Пластова Ідея і дасть знати світові,
що український Пласт живе і діє, що

українська діяспора живе і діє
об'єднано для добра українського

УПН

31.
32.
33.
34.
35.

2

7
16

з

17
39
2
15
6
25
13

6
2

28
5
8
17
14

зо

з

2
4

Самітники
Разом

88

579

1
4
1
з

4

1
15
27
1
зо

47
2
27
8
63
2
20
з

6

7
2

з

46
2
9
2

Чікаrо

11
1

1
5

з

Сиракюз

Філядельфія

4
2

з

4
37
20
21
13
8
2
1
137
23
53
8

Торонто

1
з

1
7
6
1
8
5

1
15
5
5
2
10
2

4
55
12
13
26
26
5
5
78
32

з

32
10
15
11

4

11

1
49
12
8
5

4
4
114
20
21
25

28
23
10
6
346
57
91
40

133

410

1210

5
1
5

44

народу."
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Дефіляда
Під вечір відбулася дефіляда всіх
присутніх пластунів, що мали однострої.

Новацтво, юнацтво і частина УСП та
УПС ішли по краях, станицях і куренях.
Друга частина УСП та УПС ішла зі

своїми матірними куренями. Цей
порядок вимагав rрунтовної

переорганізації учасників ЮМПЗ, та
творив деякі проблеми для команд
таборів, але, на думку багатьох, ця
переорганізація була корисною.
Зворушуюче було бачити станицю за

Скільки приїхало і звідкіля на Третій етап

станицею з місцевостей розкиданих на

Авст.

чотирьох континентах. Приємно було,
що так багато приїхало здалека, щоб
бути разом. Рівночасно відчувалося
льокальну гордість маршуючих, що

немов би казали

, ,я

репрезентую ще й

інших''
До атмосфери додала багато пластова
оркестра, яка постійно пригравала до
дефіляди.
Після дефіляди, до присутніх

промовляли Їх Блаженство владика
Мстислав, голова Української
Православної Церкви, пл. сен. Петро

Саварин, президент СКВУ і д-р Петро

Глібович, голова Провінційної Ради КУК.

80

Арг.

Б раз.

Евр.

УПН

Кан.

З4

54
94
89

УПС

25
21
8

з

299
148
141

Пластуни

54

зо

622

47З

4

СУМ (молодь)

24
7
8

Скавти

З8

УПЮ
УСП

17
10

ЗСА

Делеrати укр. установ
Духовенство

547

Разом

88
578
275
241

2З6

Гості

617

Невід.

1182
24
11
8
З8

882

882

882

2175

81

82

83

Уривки із промов

Їх Блаженство владика Мстислав,

що обрій стає чистішим, що Бог

країнах світу. Також подяку за те, що

голова Української Православної

благословить на новий світанок який

наша організація служила моральним

Церкви.

ми мусимо зустріти всі з'єднані одною

компасом українській спільноті, що

думкою, любов'ю, сильним зусиллям, а

була політичною, але не партійною,

Мої дорогі і улюблені! Пластова
старшина, і ви, пластунки й пластуни.

не конкуренцією наших політичних

що казала, "Не ти, не я, а ми!" Не

Я, кінчаючи девятдесятий рік свого

груп, чи якихось інших угруповань. Ми

одиниця, а народ! Не моє особисте, а

життя,

повинні бути приготовані до великих

спільне!" Друзі й подруги, пані й

правдоподібно вже востаннє є свідком

подій, мої дорогі. Вони грядуть! Я вам

панове, є певні засади які треба

такої незабутньоі~ такої величавої

свідчу про це!

з великим зворушенням,

балянсувати: особисті з громадськими,

української події як

національні з державними, професійні із

сімдесятип'ять-ліття існування однієї

організаційними, родинні із

з найбільш почесних, однієї з найбільш

державними. Якщо щонебудь нас

заслужених українських установ, якою

Д-р Петро Саварин,

збереже, то збереже церква і віра, в

є Пласт. Бо, Пласт голосить любов

президент Світового Конrресу

першу чергу. А далі, збереже нас наука

до ближнього, Пласт закликає любити

Вільних Українців

ближнього, Пласт працює над тим,

і шкільництво. А далі, збереже нас

Я маю надзвичайно велику честь

мистецтво і велика культура. І вкінці,

щоб бути ближчим один до другого.

сьогодні, в імені Світового

Пласт віддає всі свої сили на те, щоб

Вільних Українців, Президії й

Пласт, і всілякі інші професійні

ми вміли один одному чесно і отверто

Секретаріяту, зложити Пластові, в

громадські і церковні організації. Це ті

дивитися в очі у цей тяжкий,

його ювілей 75-річчя, найщиріший

основи, на яких тримається кожний

страшний вік, двадцятого сторіччя. Я

привіт і подяку. Привіт, із його

народ, включно із нашим. У 75-ліття

вважаю, що сьогоднішний день, це є

ювілеєм, а подяку, за провід і службу,

Пласту, в імені Світового

день всеукраїнський. Це є день

продовж довгих сімдесятип'яти років.

кажу, "щасти вам, Боже, дочекатися
століття! Щасти вам, Боже,

Kowpecy

збереже нас організація

-

така, як

Kowpecy,

історичний. Це є день, який кличе до

Найцінніше, що може дати людина

нас щоб ми всі не забули про нього, бо

зорганізована

мені здається, що саме тепер ми

рівночасно. А Пласт такі давав

виписані "Бог і Україна", оті ідеали

переживаємо пору відродження нашого,

продовж сімдесятип'яти років за

добра, правди і краси, на рідні землі,

що на обрії знову з 'являється сонце,

різних обставин, в різні часи, у різних

там де вони зародилися. СКОБ!"

-

це провід і службу

перенести оті прапори на яких
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Святочна ва тра
Ціллю цього виступу при вогні було

відсвяткувати наш пластовий ювілей.
Рівно ж, напередодні Тисячоліття
Хрищення України, ми хотіли
драматично представити нашу віру в
Христову науку, та виявити нашу

готовість творити нове пластове життя
на rрунті "прадідної слави" і
,,батьківської землі''.

В емоційному запаленні ватри взяв
участь Начальний Пластун та

представники всіх континентів. Драму
про хрищення України, базу наших
християнських засад, виконали пластуни

з Чікаrа. Група юнацтва з Торанта
виконала монтаж з української історії,

джерела нашого патріотизму. Слідував
монтаж прозірок з історії Пласту, з

попередніх зустрічей та з ЮМПЗ-87.
Остання прозірка показувала пластунів,
що збиралися саме на цю святочну
ватру. На кінець відбувся марш

пластунів зі своїми курінними
прапорами. Це був символічний марш
пластунів в майбутнє творити новий
світ.

Уривки з Святочної Ватри

(Текст пл. сен. Степанії Гарас)
Дорогі Друзі і Подруги!

Сімдесять п'ять літ минає від часу,

коли на підміських горбах княжого
міста Львова запалала перша пластова

ватра. Ії запалила іскра ідейного
змагання української молоді до правди,

до добра і краси. Це була іскра

відвічного шукання правої дороги "До
висот" і навстеленій перепонами

дорозі стремління сповняти
пластовий закон "Вірно служити
Богові і Україні".
Інсценізація "Початки
християнства в Україні".Виконали

пластуни і пластунки з Чікаrа.
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Сімдесят

п'ять літ змагався за ті

ідеали український Пласт і до сьогодні

Української Держави, а опісля

допомагали в дії Української Військової

вони для нас живі і невмирущі в дії

Організаціі~ в Організації Українських

Пластової організації в різних країнах

Націоналістів. В Другій світовій війні

світу: в Америці, Австралії~

жертвували свій труд, свою кров і

Німеччині, Англії~ Франції~ Арrентині,

життя для Великої Ідеї Самостійної

Бразилії~ Бельrіі~ і в Австрії та

Української Держави в рядах УПА та

Канаді. Лише там, де постав Пласт

на нашій рідній землі не видно

'

свою діяльність в церковному,

пластових одностроїв, не чути
пластового гимну,

але ми знаємо,

Української Дивізії УНА. На
поселеннях члени Пласту проявили

що

культурному, науковому, військовому

пластуни там є. Вони палять свої

виховному та організаційному

ватри в лісах України. Вони осталися

секторах та причинилися до

вірні пластовій ідеі~ слідять за нашим

формування ідеологічно-політичної

поступом і радіють нашим ростом.

думки. В кожній українській громаді є

Пересилаємо їм сьогодні щирий привіт

певне число вихованих в Пласті людей,

і запрошуємо до символічного

які займають визначні становища і

запалення нашої ватри.

віддають громаді свій труд і час, без

... Пласт

яких громада не могла б діяти.

є частиною українського

народу. За

1911

75

років свого існування, від

року, Пласт був активним членом

Через бурі і негоди великих воєн та
розпорошення на поселеннях, Пласт

цього народу, відіграв велику ролю в

зумів зберегти свої ідейні заложення,

історії України 20-го сторіччя і видав

мету і організаційну єдність та своє

велике число високоідейних,

українське обличчя. Ідейна основа

жертвенних та працьовитих провідних

Пласту не втратила своєї вартости і

діячів у всіх ділянках українського

притягаючої сили для молоді і для

життя, на рідних землях і в діяспорі.

старших. В ім 'я пластової одности ми

Пластуни брали участь у визвольних

тут сьогодні зійшлися, щоби

змаганнях і в Листопадовому Зриві.

відзначити пластовою зустріччю наш

Були співтворцями самостійної

ювілей 75-ліття.

Сцена на святочній ювілейній ватрі.

Теперішня молодь

-

юнацтво символічно несе свої курінні прапори в

майбутнє творячи "новий пластовий люд".

Запалення святочної ватри.
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Прихильники:

Внеліди загального точІСування
Рано Служби Божі. Православну
відправляв протоєрей Євген Левицький,

католицьку відправляли отці

Дмитро

Паньків і Тарас Карпюк.

-

-гурток 101А

друге місце

-

гурток 101Б

-

гурток 202А

третє місце

Неділя, 23-го серпня

По обіді закриття

перше місце

останній наказ,

роздача нагород, слово Начального

Пластуна, слово голови ГПБ, слово

коменданта зустрічі, запалення вічного
вогню, роздача вугликів.

103 Б

Учасниці:
Юнацькі матерні курені, яких члени

перше місце

здобули найбільше точок на Зустрічі.

друге місце

Юнаки:

третє місце

ім. Івана Богуна з Гартфорду
друге місце- 3-ий кур. УПЮ-ів

ім. Івана Мазепи з Ню Йорку
третє місце- 9-ий кур. УПЮ-ів

гурток 204А
гурток 208А

-гурток 206Б

перше місце- 13-ий кур. УПЮ-ів

-

гурток 202Б

-

гурток 203А

Учасники:

перше місце
друге місце

ім. Святослава Завойовника

третє місце

з Ню Йорку

Розвідувачки:

гурток

207 А

гурток 205Б

Юначки:

перше місце

перше місце- 16-ий кур. УПЮ-ок

друге місце

-

третє місце

-гурток 308Б

ім. Цьопи ПаліївзТоронта
друге місце- 2-ий кур. УПЮ-ок

ім. Лесі Українки з Ню Йорку
третє місце- 40-ий кур. УПЮ-ок

ім. Княгині Ольги з Бофало.
Таборові гуртки, що здобули на

перше місце

-гурток 305А

-

гурток 303А

-

401А

-

402В

перше місце

Прихильниці:

-

третє місце

-гурток 102А

Начальний Пластун
пл. сен. Юрій
Старосольський.
Служба Божа.
При престолі

о. Тарас Карпюк і
о. Дмитро Паньків.
Хором диригує
п. Роман Гурко.

гурток
гурток

102Б
104А

гурток 309Б

Скоби:
друге місце

перше місце

гурток 308А

друге місце

Зустрічі найбільше точок.

друге місце

гурток 302Б

Розвідувачі:

третє місце
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гурток

403Б

Вірлиці:
перше місце
друге місце

402А

Роздача меда .

г11

·

'ЛІв члена

/Рmк1в, що здоб
:м таборових
'Ули nерші ·~.
-..ІCl/Jl на

ЮМПЗ-87.

Комендант зустрічі роздає чаші представникам
юнацьких матірних куренів, що здобули перші

місця на ЮМПЗ-87.
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Останній наказ

-

ЮМПЗ-87.

Під час закриття.
Табір прихильників відмаршовує після закриття.

Сьогодні кінчаємо ІІІ-ій і кінцевий етап нашої

Зустрічі. Незабаром роз'їдемося до своїх домів,
розкинених по широкому світі. Залишили ми за собою
чудові ліси, озера, краєвиди де були наші табори. Сьогодні
прощаємося з "Пластовою Січчю"; прощаємо гамір, рух,

сміх, співи, а з тим і друзів-подруг з якими ми запізналися
і провели приємні хвилини. Залишиться тільки спомин,
спомин незабутніх переживань. Віримо, що цей спомин

служитиме, як стимул і принада до дальшого
пластування.

Вчора Ви були учасниками і свідками великого здвигу:
Юнаки і юначки випустили сотні кольорових бальонів.

Який чудовий вид на тлі блакитного неба! Вони полетіли
у далекі простори і не повернуться ніколи. Ви також
роз'їдетесь в широкий світ, але ми віримо, що Ви зв 'язані

ниткою пластавої дружби тут на Зустрічі, будете

завжди повертатися до спільного кореня української
людини.
Нехай пам'ять про ЮМПЗ-87 допоможе Вам хоч

частинно боротися "із трудами в полі" та обережно

минати "зрадливі яри".

Прощальне слово голови КПС Канади
Дорогі Подруги і Друзі!

Як господар цих святкувань, хочупопрощати Вас
кількома словами. Ми з'їхалися зі всіх кінців світу, щоб

промощувати і плекати "Шлях до одности Пласту". Ми
почали мандрувати цим шляхом, тепер залежатиме від
кожного з нас, чи будемо ним іти далі. Я вірю, що так.

Візьмім же зі собою той клаптик пол ум 'я Святочної
Ватри, нехай розігріває він холодні дні нашого щоденного
життя і скріплює наше стремління до духовних висот.
Прощаю Вас, подруги і друзі, з надією, що Ви провели

незабутні і приємні хвилини свого життя. Нехай спомин
про них довго жевріє у Ваших серцях.

За хвиину погасне "вічний вогонь", який ми
церемонійно запалили при відкриттю ІІІ-го Етапу. На
прощання, передаю Вам, на руки голів КПС, вуглик з

цього "вічного вогню", який понесете у країни свого
поселення. Нехай він завжди буде пригадкою, що це є
частина Великої Пластавої Ватри, а ми всі є частиною
Великої Пластавої Сім'ї.

(На кінець, Начальний Пластун роздає вуглики головам

КПСтаршин, під звуки "Не журіться юні друзі").
пл. сен. Орест Джулинський
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Пл. сен. Орест

джулинський.

Бункер ,. служби безпеки,. - табі

,.Хмельниченків ".

'Р

Уривки з життя Зустрічі
Комунікаційний штаб
Рано будили нас

, , чорти''.

Чомусь

нічки на Зустрічі були дуже короткі і
всім рано дуже не хотілося вставати, але
,,чортам'' мабуть, не спалося. Вони
позакладали голосники по цілій площі і
перед сніданкем Роман (Ващук) і Нестор
-(Микитин) пробували нас збудити своїм
гумором.

Цілий день якийсь

П-і Надя Борис

б

багатьох криз в пк'РО ує по~агодити одну з
рамничцz.

, , чорт''

щось

заповідав, когось шукав. Центр

, ,лісово

чортівської'' машинерії містився в
комунікаційному штабі.

Служба безпеки
Службу безпеки і порядку виконували
члени куреня ,,Хмельниченки''. ,,Вільне
козацтво" під проводом ст. пл. Андрія

Раковського рішило розтаборуватися
серед гущавини rрефтонського лісу,
недоступного і непроходимого для всіх
інших учасників Зустрічі. Напис при

вході до їхнього табору, "вступ
заборонено'', застрашував усіх, що тудою
переходили. З цього законспірованого
місця вони рядили на протязі чотирьох
днів Третього етапу.

Крамничка
Забудькуватим пластунам треба було
частин

однострою,

пластоним туристам

потрібно пам'яток, а організаторам
треба було джерел доходу, щоб
запобігти дефіцитові. Тому підприємчина
група членів Пласт-прияту зорганізувала
крамничку. Найбільшою проблемою
крамнички був непередбачений успіх
довгі черги як в Совєтському Союзі, та
тимчасовий брак товару.
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Пані з крамнички. Зліва:

Надя Пеленська, Надя
Борис, Оля Калимон, Алла
Шкляр, Світлана

Медвідська, Ром.а

Дольницька радrють
успіхом.
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Буфет
В головній кухні Зустрічі могли

харчуватися лише ті, що наперед

до ю

зліва:

\~:\~~

.

вільйоні" бі~Я озеj~.мбаmюк і п-НІ

Буфет в ,,па Б

дин, п-нІ оля

·Христя ар
п-нt
.,..,.,.едuцька.
Оленка lYJ.'

зареєструвалися. Багато членів УСП,
УПС і гостей приїхало без попередньої
реєстрації. Для них пані з "Криму" та
Оселі (Бардин, Горбань і Мазяр)
зорганізували буфет над озером, біля

басейну, площі паркування та площі
таборування гостей.

Шпиталик
Шлиталик був досить заповнений під

час третього етапу. Лікарська опіка була
добра. Пл. сен. Влодко Медвідський,

відповідальний за медичну опіку,

позбирав всіх своїх колег-лікарів з куреня
"Вовкулаки". Але було дві проблеми:
між "Вовкулаками" нема медсестер, так
що тих кілька, що були кооптовані, були
дуже перепрацьовані, крім цього, між
,,Вовкулаками'' бракує математиків (всі
лікарі?) так що одної ночі не могли
дачиелитися дітей. Тимчасом, булава
табору учасників цілу ніч шукала за
двома юнаками.

Адміністрація
В трьох маленьких кімнатках
адміністрації містилися "ком-штаб", всі
папери, відзнаки, прапори, курінні

прапори, одноднівки, вся машинерія (як
компютар і копіярка і, в додатку пл.

сен. Таня Онищук. Її нічки були за
короткі, щоб оплачувалося

розтаборюватися десь інше; ну і як
можна було покидати свою копіярку, без
якої Зустріч могла б була не відбутися.
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Зліва: ст. пл. Леся Хичій т
Маців, господиня святавс абст. пл. Христя
професійна порада між дв У оту. Чи це

провадити святом?

Бунчужні Зустрічі ст. пл. Дана Бойко і ст. пл. Юрко Мончак.
Цікаво чи Дана і Юрко до себе говорили лише через
пушки-говорушки? Може це був секрет 'іхнього успіху на

постах бунчужних.
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Пластунки з Австралії подбали, щоб їх легко завважити привезли широко-крисі капелюхи.

ома nравниками, як

Два Карпатські Вовки. пл. сен. Михайло Ланьків і
пл. сен. Омелян Хабурський при реєстрації.
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ЗУСТРІЧІ

пл. роз. Софійка Раковська (Лос Ан.)

ст. пл. Рената Пясецька (Ню Йорк)

-------flл. Роз

пл

Аркадія
. Роз.· Богд
Rидонь
анка ІС

пл. роз. Яро Мельник (Чік.)
пл. роз. Таня Панось (Нюарк)

•

бониР J{онрад (Філ.)

пл. уч. ЛюП тро J{ебусь (Філ.)
пл. уч.
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Ліяна Сліnецька (Авст.)
ст. пл.
~ ('Т' 'Р)
1 о ·
ст. пл . Роман Маслеи

ст.
ст.
ст.
ст.

пл.
пл.
пл.
пл.

Оленка Цоба (Тор.)
Наталка Коба (Роч.)
Олеся rуран (Роч.)
Христя Козак (Дет.)

~ (Клів.)

Раковськии
)
к
Корнило
пл. с абст.
Христя Качан (Дет.
пл.
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Пл. сен · роман к

таборів
г рце Пласту
опач при віч ному
Але
такиУ с:рах
Карпатахвогні.' Дале
новеося.
місце
.
каерата
не змінил
тша
. Зустр·
ІЧ вІд.
, Інша
форма.

Організа тори
Ті, що творили, підготовляля та адміністрували

Початки ЮМПЗ-87
Весна

1986

р. В деяких пластупів

нуртувалося питання: чи буде зустріч в

Канаді? Хто відважний, хто її
підготовить? Орест всіх переконував, що
треба рятувати гонор Канади. В кінці

погодилися: "Вовки" (а головно Борис,

r еньо і Влодко)

візьмуть технічну

підготовку Січі, дві Тані будуть

відповідати за програму, Марта за
зголошення, Галя продовжить години в

канцелярії (задармо), а Микола

займеться фінансами. Орест буде все
ко-ординувати.

Місяцями проєкт концепту Зустрічі
валкувався в думках сеньйорів. В літі

Орест і дві Тані зібралися на побережжя
Джорджен Бей, та продовж двох днів
сконкретизували концепт, форму та

зміст ЮМПЗ-87. Проєкт був
Організаційна Комісія.

апробований Організаційною Комісією,
ГПБ, та комендантами таборів. В осені

почалася інтензивна підготовка: шукання
людей, плянування деталів, підготовка

матеріялів, писання обіжників,
підготовка площ. Десятки людей
підготовляли Зустріч, а сотки її
переводили. Було позитивне наставлення

і хто міг, помагав.

Таня, Орест і Таня на

побережжю Джорджен Бей
плянують Зустріч.
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Пл. сен. Микола Юник відповідав за фінанси.
Продовж підготовки Зустрічі Микола був
перейнятий четвертою точкою пластового

закону. Він часто мав виклади на тему

ощадности, балянсів, обмеження видатків до
приходів, пристосування плянів до фінансових
ресурсів і т. п. Не всім референтам були до

вподоби фінансові факти життя, але Микола мав
на стільки впливу, що на кінець таки всі рахунки
поплатив.

Комендант Зустрічі пл. сен. Орест

Пл. сен. Галя Юник відповідала за канцелярію.

Джулинський на тлі дороговказів. Шляхи всіх

Перед Зустріччю, мабуть з радости, що

проблем перехрещувалися перед комендантом.

одержала компютор, перебувала в канцелярії

КПС замість нормальних

5

годин аж

15

годин

денно.

V

<1

З ліва: пл. сен. Христя Ковч зв'язкова до
Організаційної Комісії з тереном ЗДА. Треба було
"соломоновоі· голови", щоб давати раду із питаннями,
що засипували подругу Христю з обох сторін границі.
Чому це не може бути нормальна зустріч

- 9

днів в

одному місці? Чому мусять бути юнацькі табори
перед ЮМПЗ? Чи чорноморці справді вміють пливати
на канойках лише на своіх таборах, а не в Альrонквін
парку?

Пл. сен. Орест Гарас носив

Зправа: Пл. сен. Таня Джулинська і пл. сен. Таня

багато капелюхів. Перед
Зустріччю він був дорадником
щодо юнацькоі· програми (це він

Онищук, заступники коменданта. Перед Зустріччю дві

Тані провадили різноманітні зайняття

-

вкладали

програми, шукали за виховниками, писали прохання до

придумав плавбу порогами) та

урядів за дотаціями, шукали за обезпеченням, писали

фізично підготував трасу

обіжники, підготовляли матеріяли, укладали змаги,

теренового змагу і головну

перевіряли площі таборів, тощо. Але продуктивна

площу збірок. Під час Третього

творчість Тань часом мала не зовсім сподівані

етапу Орест відповідав за здвиг
і тереновий змаг УПЮ та був

наслідки. Озброєні модерними машинами вони
засипували всіх паперами.

керівником масових виступів.
Буйну фантазію Ореста завжди
стримували обмежені
адміністративні та фінансові

ресурси ЮМПЗ. Орест привик до
апарату канадськоі' шкільноі·
системи.
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Пл. сен. Борис Гуль відповідав за

Голова Господарської ради

всілякі технічно-господарські

Торантонеької станиці пл. сен.

справи, але найважніше

Володимир Мазяр завжди

пластункам, він єдиний зрозумів

перевіряв чи все гаразд на його

пекучу проблему таборування

господарстві.

-

миття волосся. Тому Борис
збудував туші.

П сен . Христя Татарська і подруга що

була відповідальна за зголошення на
Зустріч, пл. сен . Марта Ващук. Продовж
року Марта зосередила свою увагу на
плекання третьої точки пластового

закону

-

точність. Вона вимагала

кожної коми на картах зголошення.

Пл. сен. Борис Гуль (в шапці)

перевіряє працю. Продовж
місяців члени Торантонеької
станиці чистили ліс, щоб
підготувати площі під табори

УПЮ.
Пл. сен. Євген Ващук був дорадником та вложив

багато днів праці у технічно-господарську
підготовку Зустрічі. В додатку друг Євген
вправоджував елемент ностальгії до підготовки,
тугу за тими часами коли шатра не мали підліг,
коли розвідувачі вміли поставити кожне шатро,
коли жертвенні, практичні пластуни, не

професіоналісти зі своїми списками вимог
підготовмли зустрічі.
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Відгу~еи про Зустріч

"З захопленням й подякою вітаю

приємних споминів з Альrонквін,

ЮМПЗ"

Оттави і Пластавої Січі".

пл. сен. Ніна Самокіш (голова виховного

пл. сен. Любомир Шулякевич (комендант

сектора КП С ЗСА)

табору розвідувачів)

"Щирий привіт і признання за успішне

Уривки з книги споминів

переведення ЮМПЗ-87''

"Ми переїхали всі табори... і зачаровані

пл. сен. Ігор Сохан

нашими чудовими молодими

"Праця, вкладена в підготовку й

пластунами з цілого світу.

"

Голова КПС ЗСА

проведення ЮМПЗ-87, нагода побачити

ст. пл. Надя Теодорович (голова КП

розмір її та велику кількість дітвори,

Ради Австралії)

молоді й громадянства, що прибули

, , ... В

сюди, залишать у всіх нас не тільки

імені СКВ У дякую Пластові за

його моральний провід і практичну

радісні спомини, але збудять віру в

службу для добра українського народу ...

ідеали, що присвічували всім причасним

пл. сен. Петро Саварип (президент

до ЮМПЗ-87"

СКВУ)

пл. сен. Тоня Горохович (редакторка

"Надзвичайні враження ... Приємно і

,,Готуйсь'')

радісно бути пластункою!
пл. сен. Юля Войчишин (голова КП Ради

тижня таборування учасники

виробили дисципліну, таборовий дух та

За все пластунство ЗСА.

-

" ... Після

ентузіязм ".
пл. сен. Леонід Терпляк (комендант
підтабору учасників)

"Я дуже тішуся, що мав змогу
приїхати на ЮМПЗ....

".

пл. сен. Юрій Кузич (комендант табору
прихильників)

Враження чужинців, що мали до діла
з пластунами.

Управа парку Альrонквін сказала, що

Від Комендантів

пластова група була непересічна

Канади)

-

здисциплінована і чиста, а їхня перша

"Щире спасибі за змогу брати активну

поміч, коли юначка впала зі скелі, була

під'йомі духа"

участь в ЮМПЗ-87".

взірцева.

пл. сен. Любомир Романків (США)

пл. сен. Петро Со доль, (Голова ГПР,

" ... Зустріч

проходить у великому

"Щире признання за творчу і архівну
працю юнацьких куренів українського
Пласту".

комендант табору скобів і вірлиць)

Управа парку Бон Еко була захоплена

пластунами

"Я була мило заскочена
юначками-розвідувачками. Табір дуже

Анна Троян (від Східньої Філії

великий, програма тяжка-ротаційна, але

Українського Музею Канади, Торонто)

діти усміхнені... Мушу признати, що

"Вся Зустріч є зворушливою і

приємно з ними таборувати.

корисною".

пл. сен. Оксана Шулякевич (комендантка

пл. сеп. Володимир Соханівський

табору розвідувачок)

(редактор Пластового Шляху)

"Добре заплянована, продумана і
дбайливо проведена програма ЮМПЗ-87
дасть напевно усім іі' учасникам бажання
бути пластунами, працювати для
Пластавої Організації та для свойого
народу".

пл. сен. Юрій Ференцевич Б урл.

"

Такі зустрічі для нашої молоді

незаступимі...

"

" ...

"

Це для мене шана мати в команді і

булаві таких пластунок до помочі в

їхньою поведінкою і

Той, що винаймав канойки учасникам
казав, що такої гарної групи ще не

бачив. (Не виставив рахунку аж до
останнього дня.)

Власники Авль Рафтінr висловили
позитивне враження з пластової групи.

переведенні цього табору, як ті, які зі
мною таборують ...

"

Господар школи в Оттаві, де

пл. сен. Дора Горбачевська

перебували пластуни, подзвонив до своєї

(комендантка табору учасниць)

управи сказати, що такої (позитивної)

" ... З

групи він ще не бачив.

такою булавою легко було

проводити табором прихильниць ...
пл. сен. Олена Маців (Комендантка

пл. сен. Василь Янішевський (Голова

підтабору прихильниць)

ГПБ)

"Дуже приємно таборуємо. Багато
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сонці

Духовна опіка

Реф. участи пластових почесних гостей і

Українське католицьке віровизнання

реєстрації в ІІІ -ому етапі

о. Йосиф Андріїшин

пл. сен. Омелян Хабурський.

о. Юрій

ПРОВІД ЮМПЗ-87

r

ерич

о. Тарас Карпюк

Реф. преси й інформації

о. д-р Ігор Моичак

пл. сен. Іван Франів.

о. Дмитро Паньків
о. Володимир Шевчук

Комендант Зустрічі
пл. сен. Орест Джулинський.

Реф. участи представників кан. урядів

ст. пл. Леся Хичій.
Українське православне віровизнання
о. Петро Бублик

Заступник коменданта

Реф. інформації на ІІІ-ій етап

о. Роман Божик

пл. сен. Христина Ковч

ст. пл. Галина Бенеш.

о. Ігор Куташ
о. Є. Левицький

Реф. фотознімок

пл. сен. Таня Онищук,

Референти

пл. сен. Таня Джулинська.

ст. пл. Лев Пясецький.

Орг. Референт

Заступники коменданта (програма)

Заступники коменданта (технічні справи)

пл. сен. Олег Іванусів,

11 -го

етапу побуту в Оттаві

ст. пл. Зенон Войчишин.

пл. сен. Борис Гуль,

Відповідальний за духовенство (ІІІ-ій етап)

пл. сен. Євген Ващук.

пл. сен. Мирон Хабурський.

Заступник коменданта (фінанси)

Стамичний станиці Торонто

пл. сен. Микола Юник.

пл. сен. Ераст Гуцуляк

Заступник коменданта (реєстрація)

Голова Господарської ради станиці Торонто

пл. сен. Марта Ващук.

пл. сен. Володимир Мазяр

Заступник коменданта (збірні виступи і змаги)

Реф. приїзду і від'їзду учасників

пл. сен. Орест Гарас.

пл. сен. Роман Вжесневський

Бунчужні

Реф. служби здоров 'я (ІІІ -ій етап)

ст. пл. Дана Бойко,

пл. сен. Володимир Медвідський

ст. пл. Юрій Мончак,
Писар

ст. пл. Люба Тарапацька.

Коменданти таборів
УПЮ
Табір

, ,Шлях

до слави''

Прихильників- пл. сен. Юрій Кузич
Прихильниць- пл. сен. Олена Маців

Табір "Шлях до одности"
Учасників - пл. сен. Леонід Терпляк
Учасниць

-

пл. сен. Дора Горбаченська

ст. пл. Андрій Перекліта.

Реф. виставки проєктів УПЮ
пл. сен. Рома Ганькінська

Реф. загальної виставки
пл. сен. Таня Мельник. (Кур. "Ті що греблі
рвуть").

Реф. крамнички

пані Оля Калимои
Реф. харчового стаику

пані Христина Бардин.

Реф. комунікації і звукової системи (ІІІ -ій етап)

Реф. паркування авт

ст. пл. Роман Ващук

пан Мирон Бачинський.

(Курінь "Лісові чорти").

Реф. записів на комmотері

Реф. служби безпеки і порядку

пл. сен. Андрій rеник-Березовський,

ст. пл. Андрій Раковський (Курінь

пл. сен. Роман Зазуля.

, ,Хмельниченки' ')
Реф. постачання води (ІІІ-ій етап)
Реф. прохарчування (ІІІ -ій етап)

пан Орест Козак.

пл. сен. Юрій Сеньків
Реф. пошти і філятелії
пл. сен. Володимир Медвідський (Курінь

Табір "Шлях до правди"
Розвідувачів пл. сен. Любомир Шулякевич

,,Вовкулаки'').

Розвідувачок- пл. сен. Оксана Шулякевич

Реф. участи укр. молодечих організацій

Табір "Шлях до дії"

пл. сен. Богдан Пендзей.

Скобів і вірлиць- пл. сен. ПетроСодоль

Редактор таборової одноднівки
УПН:

Реф. документального фільму

пл. сен. Дарія Даревич.

Денний табір "Щоб в серці вогонь не погас"

Реф. санітарних устаткувань
пл. сен. Олесь еливинський

Реф. таборового виряду і устаткувань
пл. сен. Богдан Яців.
Реф. маршової оркестри

ст. пл. Роман Хабурський.
Реф. відзначок
пл. сен. Богдан Пендзей.

пл. сен. Володимир Луців,

Реф. участи екавтів

пл. сен. Рося Сливинська.

пл. сен. Ігор Велигорський.

УСП:

Реф. участи заморських пластумів

ст. пл. Павло Небесний.

ст. пл. Оксана Винницька.

УПС:

Реф. участи громадських представників

"Мандрівки Тисячоліттям"

пл. сен. Олесь Марченко.

пл. сен. Ірина Вжесневська.

пл. сен. Любомир Онишкевич.

Редактор програмки зустрічі

пл. сен. Юля Войчишин
Редактор видання
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Медична опіка

пл. сен. Христя Козак

пл. сен. Іван Войчишин

п. Юрій Копач
пл. сен. Любомир Лагодинський

Пресове звідомлення

Комітет Другого етапу
Референт Другого етапу

ст. пл. Зенон Войчишин
Заступники
ст. пл. Нестор Войчишин

ст. пл. Орест Решітник

ст. пл. Михайло Боцюрків
п. Юрко Білик
ст. пл. Марта Коломаєць
Подання на фінансову допомогу

пл. сен. Борис Сірський
ст. пл. Тарас Мигаль
п. Юрко Дзьоба

пл. сен. Орест Субтельний
пл. сен. Оля Ткачук
пл. сен. Славко Ткачук
Виступи УПН

п-і Квітка Кондрацька
п-і Ганя Якимів
Святочна ватра

ст. пл. Роман Романюк
Харчування

пл. сен. Ігор Попадинець

Програма і матеріяли

пл. сен. Оля Ткачук
пл. сен. Степанія Ткачук

п. Марко Савчин

Організатори

пл. сен. о. Андрій Чировський

пл. сен. Марта Хевпа

пл. сен. Таня Онищук

ст. пл. Марта Юрцан

пані Марія Решітник

пл. сен. Таня Джулинська

ст. пл. Галя Юрцан

пл. сен. Лев Микитчук

пл. сен. Орест Джулинський

п. Мірко Білий
п-і Ліда Палій

пл. сен. Богдан Савка

пані Оля Генрі

Співпрацівники

пані Софія Савка
пані Божилів

Табори УПЮ

пані Валя Кіт

ст. пл. Марта Бручковська

хор "Веснівка" під проводом
п-і Квітки Кондрацької

ст. пл. Руслана Вжесневська

п-і Іна Сушко

ст. пл. Павло Небесний
Маніфестація

п. Зенон Лавришин
п. Іреней Жук

-

1-ий етап

ст. пл. Нестор Войчишин

п-і Пащак

пл. сен. Орест Гарас

ст. пл. Андрій Головатий

пл. сен. Юля Войчишин

ст. пл. Мотря Джулинська

ст. пл. Дарка Ковалик

ст. пл. Рома Джулинська

ст. пл. Юрко Дашко

ст. пл. Денис Швед

пл. сен. Андрій Вітер
пані Ліда Степчук
ст. пл. Роман Полюга
ст. пл. Марко Криворучко

пл. розв. Юрко Кіс
пл. розв. Осип Кіс
Тури по Оттаві
ст. пл. Христя Лукяненко

ст. пл. Даня Даженай
Відвідини національних архівів

ст. пл. Христя Жаровська

Організація таборів УПЮ І -ий етап

пл. сен. Оксана Закидальська

Референт

пл. сен. Тарас Закидальський

пл. сен. Таня Джулинська

ст. пл. Мотря Ільницька
ст. пл. Нестор Микитин

Співпрацівники

пл. сен. Богданна Моичак

ст. пл. Юрій Моичак

Підшукання виховників

п. Петро Пенцак

ст. пл. Рома Потічна
пл. сен. Петро Содоль

ст. пл. Любомир Хабурський
ст. пл. Леся Хичій
ст. пл. Ярина Цибульська

пл. сен. Христя Ковч

пл. сен. Ніна Самокіш
пл. сен. Володимир Гнатчук

пл. сен. Дора Горбаченська
ст. пл. Юрко Моичак

п. Мирон Момрик

Збірні виступи і тереновий змаг

Підготовка табору прихильників (-ць)

пл. сен. Оксана Лоза

(ІІІ-ій етап)

ст. пл. Юрко Моичак

ст. пл. Михайло Лоза

ст. пл. Андрій Моичак
Організатори

пл. сен. Данка Моичак

Відвідини парляменту

пл. сен. Орест Гарас

пл. сен. Олена Маців

ст. пл. Роман Жила

пл. сен. Ірина Гарас

Молебень на Спаса
о. Володимир Шевчук

Співпрацівники

о. д-р Юрій rерич
о. Йосиф Андріїшин

ст. пл. Роман Даревич

Різне

ст. пл. Богдан Долбан

ст. пл. Галя Бенеш

о. Тарас Карпюк

пл. роз. Юрій Дольницький

пл. сен. Ірена Гарас

ст.
пл.
пл.
пл.

пл. сен. !рко Дольницький

пл. сен. Орест Гарас

ст. пл. Григорій Дичок

п-і Ліда Гуцуляк

пл. сен. Марійка Дяків·

п-і Світляна Медвідська

пл. сен. Петро Дяків

ст. пл. Орест Жаровський

пл. сен. Степанія Гарас

п-а Христя rула

Координатор автобусів

п. Тарас Гарас

п-і Оля Караїм

п. Іван Генрі

пл. сен. Ростислав Клюковський

пл. сен. Богдан Ковалюк

Таборові хустки

пл. Михайло Лоза
сен. Юля Войчишин
сен. Марта Хевпа
сен. Оксана Лоза

п-і Ірена Козак

ст. пл. Данило Даревич
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11-і Яроспапа Ломага
ІІJІ. ро1. Тамара Онищук

Курінь УСП "Лісові чорти" та інші члени ОП

ст. пл. Михайло Височанський

УСП Торонто і ОП УСП Оттава.

пл. сеп. Андрій Вітер

ст. пл. Мотря Онищук

З-ій курінь УПЮ, під проводом пл. сен. В.

пл. сеп. Рома Ганькінська

пл. ссн. Юрко Яцикевич

Дашка.

п-а Христя rула

11л. ссн. Іванка Яців
ст. пл. Рута Яців

Деякі членки куренів УПЮ-ок станиці Торонто, зі

ст. пл. Богдан Долбан

Канойкарські прогульки на таборах

СВОЇМИ ВИХОВНИЦЯМИ.

пл. сеп. Богдан Ковалюк

Голова Пластприяту Торонто, пані Т. Микитчук з

п. Богдан Максимець

цілою родиною, та деякі члени Пластприяту.

пл. сеп. Олександер Марченко

"Шлях до правди" і "Шлях до дії".

Курінь УСП "Чорноморці".
Курінь "Бурлаки".

п-і Тамара Микитчук

Організатор

Члени Пластової оселі і "Крим-у" (гляди

ст. пл. !рка Потічна

пл. сеп. Ігор Березовський

залучений звіт пл. сен. В. Мазяра).

ст. пл. Люба Тарапацька

Провідники прогульок

Господарська рада станиці Торонто

ст. пл. Мотря Онищук

пл. сен. Оля Ткачук
ст. пл. !рка Хичій
пл. сен. Іванка Яців

пл. сеп. Ігор Бурачок

ст. пл. Юрко Гуцуляк

Голова

ст. пл. Ярко Левицький

пл. сен. Володимир Мазяр

Виставка експонатів УПЮ

пл. сеп. Славко Микитчук

Помічники

Референт

пл. сеп. Ігор П опадимець

п. Павло Волосевич

пл. сен. Рома Ганькінська

пл. сеп. Роман Федина

п. Осип Жигар

ст. пл. Мирон Цибульський

п. Михайло

ст. пл. Ярина Цибульська

пл. сеп. Іван Франів

пл. сен. Андрій Мацко

пл. сеп. Євген Чолкан
пл. сеп. Ганя Шиптур

Miryc

Співпрацівники
п-і Л. Дубик
пл. сен. Христя Клюковська

Транспорт

п. Олег Троян

пл. сен. Ліда Харак

пл. сеп. Богдан Яців
Референт приїзду і від 'їзду учасників

Технічно-господарська референтура

пл. сен. Роман Вжесневський

Референти

Співпрацівники

пл. сеп. Борис Гуль

п. Зенко Голубець

п-і Галина Новакінська
п-і Христя Сеньків

пл. сеп. Борис Гуль

п-і Володимира Луцьків

Жюрі

п-і Анна Троян

пл. сеп. Євген Ващук

п. Левко Гуль

Загальна виставка і фільми

Помічники

пл. сен. Влодко Дашко

пл. сеп. Юрій Бабій

пл. сен. Орест Джулинський

п-і Софія Білик

пл. сен. Таня Джулинська

Організатори

п. Ігор Боровець

пл. сен. Богдан Муращук

пл. сен. Таня Мельник

пл. сеп. Роман Вжесневський

пл. сен. Мирон Хабурський

пл. сен. Надя Луців

пл. сен. Аскольд Ганьківський

пл. сен. Омелян Хабурський

пл. сен. Ляся Гвоздулич

пл. сеп. Рома Ганькінська
п-і Стефанія Голик

пл. сен. Маріян Бурачок

Реєстрація
Співпрацівники

пл. сеп. Н. А. Грушкевич
Референт

пл. сен. Іроїда Винницька

пл. сеп. Марта Ващук

д-р Іван Войчишин

Співпрацівники

пл. сен. Віра Костецька

пл. сеп. Володимир Куліш

пл. сен. Оксана Бачинська

пл. сен. Софійка Качор

пл. сеп. Юрій Курне

пл. сен. Андрій rеник-Березовський

пл. сеп. Таня Онищук

пл. сеп. Володимир Мазяр

пл. сен. Роман Зазуля

пл. сеп. Михайло Пижанський

п. Михайло

п-і Оля Гуль
п. Осип Жигар
п. Орест Козак
п-і Ірена Козак

пл. сеп. Андрій Воробець

п-і Іраїда Лавришин

пл. сеп. Роман Савицький

пл. сеп. Михайло Паньків

пл. сен. Ярослава Мисаковець

ст. пл. Олесь Соханівський

пл. сен. Олесь еливинський

пл. сен. Христя Татарська

пл. сеп. Марта Тушек

Участь заморських пластуніо

Комунікація і звукова система

Референт

Референт

ст. пл. Оксана Винницька

ст. пл. Роман Ващук

Miryc

пл. сеп. Зенон Татарський
пл. сеп. Іван Франів
п. Дмитро Штундер
пл. сен. Богдан Яців
Групи добровольців

Курінь УСП "Вовкулаки", а головно:

Помічники

Співпрацівники

пл. сеп. В. Медвідський

пл. сеп. Юрій Бабій

пл. сен. В. Луців

ст. пл. Галя Бенеш

ст. пл. Нестор Микитин

пл. сеп. І. Попадинець

п. Петро Висоловський
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ст. пл. Олег Черник
ст. пл. Ігор Черник

ст. пл. Микола Біланюк

Славко Шкляр

ст. пл. Мірка Біланюк

Христя Держко

Крамничка

Богдан Снігура

Організатори

Таборовий порядок

Ігор Гадач

в ІІІ -ому етапі

Зенко Пагута

п-і Надя Борис

Бог дан Макаревич

п-і Світлана Медвідська

Бунчужні:

Ігор Бошко

п-і Оля Калимои

11. Я('С)\'ЛІІn І rм(,а r '''"
11.
Jl*)' :rrn
11. (kиІІ Жи••І'
rl. Е;.МіІІіЯtІ 'k.c'\ttl81

M•r•o

n.

Терапевт віддихання

п-і Онеана Башка

Люба Тарапацька

п. Юрко Білик

п.
п.
п.
п.

ст. пл. Дана Бойко
ст. пл. Юрко Моичак

11. І•••• Гу~·и•ін(мшn

Співпрацівники

Помічники

Боr ІІаІІ КоаатІІІІ
Юстин JІи"ач
Роман МалаtІчіІ
Євген МелицькиА
Михайло Мігус

п-і Дуся Гуль

п. Василь Мойснк

ст. пл. Галя Бенеш

Медсестри

п-і Оля Гуль

ст. пл. Марта Бручковська

Іванка Пляшкевич

п-і Рома Дольницька

п. Володимир МоІЮJІеІU.ІІІІ
п. Андрій Пітула

ст. пл. Ірка Бітович
ст. пл. Ірка Голубець

Марійка Мариник

п-і Люба Зараска

п. Володимир СахриІІ

ст. пл. Ада Дольницька

Опікуни

ст. пл. Христя Желтвай

Рома і Ірко Дольницькі

ст. пл. Дарка Ковалик

ст. пл. Маруся Колос

Головна харчівня в ІІІ-ому етапі

ст. пл. Христя Маців

пл. сеп. Оля Зелена

п. Роман Сеньків

п. Василь Калимои

п. Ярослав Стех

п-і Маруся Ковалів

п. Ярослав Томків

пл. сен. Таня Когут

п. Любомир Федина

п-і Ляля Кришталевич

п. Василь Ціхацький

пл. сен. Таня Кузич

п. Володимир Шевчук

ст. пл. Дмитро Перекліта

Референт харчування

п-і Ліда Макаревич

ст. пл. Таня Тарапацька

пл. сен. Юрій Сеньків

п-і Лялька Максимів
п. Ром ко Максимів

Преса і інформація

пл. сен. Миланич

Референт

пл. сен. Богдан Миндюк

пл. сен. Іван Франів

ст. пл. Аскольд Хемич
ст. пл. Марта Хичій

Помічники

ст. пл. Галя Юрцан

Курінь "Хмельниченків"

ст. пл. Марта Юрцан

Макаренко, курінний

-

ст. пл. Ігор

п-і Христя Миндюк

Коменданти розвідувачів

-

пл. сен. Оксана і

Служба безпеки і порядку Любомир Шулякевичі
(члени кур. "Хмельниченки")

Комендант учасників

-

Бунчужний розвідувачів

пл. сен. Л. Терпляк

-

ст. пл. Р. Мушка

Співпрацівники

п-і Рома Муращук

п. Юрко Білик

п-і Марта Ожrа

п-ні Марія Горбань

п-і Надя Пеленська

п-і Ліда Палій

п-і СІtся Пілут

ст. пл. Ірка Соханівса.u
ст. пл. Олесь Соханівс:~t~ІІІ

Провідник

Бунчужний старших пластуні в

Андрій Раковський

Пенцак

n-i

Бунчужний скобів і вірлиць- ст. пл. Е. Дувалко

пл. сен. Лялька Субтель на

ст. пл. Таня ЧоліА

Члени

Комендант старших пластупів- ст. пл. П.

ст. пп. Марта Теребенець

пл. сен. Роман ЮзеніІ

Борис Береза

Небесний

п-і Дана Чума

Харчеві станки

n-i

Славко Ваньо

Олесь Гной

-

ст. пл. М.

пл. сен. Ігор Мисько

Іванка Плешкевич

п-і Ала Шкляр

Любко Демчук

Оленка Шкляр

п-і Оля Шулер

Марко Івасиків

Організатори

п-і Віра Юрчук

Лесик Кмета

пл. сен. Христя Бардин

п-і Ганя Якимів

Теодор Ковалик

п-і Марія Горбань

Ігор Макаренко
Роман Макух

Таборова одноднІвn
Редактор

пл. сен. Дарія Дареви'І
Співпрапцівники:

Філятелістика

пл. сен. Богданна МоІІ'І8І
пл. сен. Юрко Дареви'І

Референт

пл. сен. Іван Франів

Нестор Манюк

Помічники
п-і Леонтина Бурак

Іван Кащак

п-і Анна Бардни

Петро Примляк

п-і Юля Гусакінська

Марко Раковський

Співпрацівники

Андрій Стасів

п-і Оля Гембатюк
п-і Міка Г ембатюк

ПетроТенюх

п-і Ольга Еліяшевська

пл. сен. Мирон Баб'юк

Андрій Титла

пл. сен. Олька Зелена

пані Оксана Бошко

Марко Титла

п-і Христя Котавич

Нестор Титла

п-і Една Ліщинська
п-і Оленка Медицька

Паркування авт

Ольо Чемайло

Референт

Медична опіка

п-і Марія Сахрип
п-і Дарка Соханівська

пл. сен. Володимир Медвідський ст. пл. Даннло Даре88111

пл. сен. Ірко Дольницький

Мирон Бачинський

ст.
ст.
пл.
ст.
пл.
ст.

пл. Ляриса Дер••о
пл. Мелана Жила
вір. Наталка Дер810
пл. Мотр,. Оииwr•
скоб. ДорІ,.н ІОре,.
пл. АдрІ,.н МаtІЛ'ІІІ

МандрІвn TиnNctJitn...
Ре да nор
пл. сем. Любомир Ом..,•nич

п-і Віра Соханівська
Референт

п-і Леся Федина

Помічники

Володимир Медвідський

ст. пл. Бо жена Федина

п-і Марія Баран

п-і Таня Кейс

п. Юрій Ващук

Лікарі

п-і Анна Мігус

п. Павло Веселовський

Олег Марпияк

п-і Александра Франів

п. Михайло Вітер

Ігор Попадонець

пані з "Криму" і оселі

п. Мирослав Горбань

СпІВПІ8~1
пл. сем. Лариса Ониаuаnи ..
пл. сем. Тит Геари•

пл. сем. Миrю•• r.aб'k••
пл. ее•. Ярко Ко·еа•
Плем'І УПС І УСП .,(Їроманці"
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Елізабєта Бетовскі

Збирання фондів і реклям
пл. сен. Божена Іванусів
пл. сен. Ніна Самокіш

Йоанна Памас

Бережницька, Оксана (Боф.)

Подоляк, Євгенія (Філя.)
Оприско, Юрій (Гарт.)

пл. сен. Юрій Ференцевич

Програмка ЮМПЗ-87
Редактор

Представники громадських та

пл. сен. Юля Войчишин

молодіжних організацій

Оприско, Оксана (Гарт.)
Ярош, Володимир (Отт.)
Ярош, Богдана (Отт.)

Форович, Зенон (Чік.)

Від Світового Конгресу Вільних Українців- Пл.
сен. ПетроСаварин з дружиною пл. сен. Оленою

Співпрацівники:

Форович, Марія (Чік.)

п-і Христина Сеньків

Ценко, М.

Саварин
Провінційна рада Комітету Українців Канади

пл. сен. Галя Юник

д-р Глібович з родиною, мав привіт від Централі

СПИСОК УЧАСНИКІВ ТАБОРУ УПС.

Чайковська, Дарія (Лос. А.)

Комітету Українців Канади
Голова Комітету Українок Канади

Марченко, Олесь (Тор.)

Турченюк, Богдан (Філя.)

Грушкевич, Марія (Клів.)

Саєвич, Олег (Чік.)
Саєвич, Марія (Чік.)

-

пані Марія

Кулинич, Ярослав, гість

Домбчевська, Люба (Роч.)

Шкамбара, відділ Торонто, мала мандат від

Грушкевич, Микола (Клів.)

Крайової Управи

Савчак, Володимир (Австр.)

Ричардсон, Іванка (Мілвокі)

Світова Федерація Українських Жіночих
Організацій - пані Олександра Ковальська

Процик, Володимир (Ню Й.)

Лялюк, Богдан (Тор.)

Комісар-Равич, Марія (Тор.)

Кіс, Галина (Отт.)

Представник УНРади- М. Липовецький

Корнага, Володимир Ню Й.)

Дудко, Тамара (Гам.)

Голова Комітету Українців Канади- пл. сен.

Дольницький, Юрій (Тор.)

Смирнів, Ліна (Гам.)

Ярослав Соколик з дружиною, відділ Торонто

Цибрівська, Мирослава (Мілвокі)

Представниця ГУ ОЖ ЛВУ- М. Семчишин

Мисько, Богдан (Філя.)
Крижановський, Юліян (Філя.)

Голова Крайової Управи СУМ- М. Фіголь

Глуховера, Микола (Австр.)

Представник Народного Союзу- Головної

Мялковський, Володимир (Нім.)

Управи

-

І. Геврик

Мялковська, Марта (Нім.)

Член Головної Управи УНО і братських

Хабурський, Омелян (Тор.)

організацій пан Ю. Гвоздулич

Представники руху "Молодь Христові"

Хабурський, Мирон (Тор.)

-

З

Хабурська, Ірина (Тор.)

особи- провідниця О. Ярош

Яськевич, Зірка (Австр.)

Представники ОДУМ-

Теодорович, Надія (Австр.)

2

особи, провідник М.

Ліщина

Паш, Марта

Представник МУН-у- Тарас Підземецький

Паш, Таня (Ню Й.)
Певна, Христина (Ню Й.)
Ганькевич, Іванна (Ню Й.)

Комітет Українок Канади відділ Торонто
представниця А. Борій

(Kepr.)

Фіrоль, Юрій (Діт.)

Гості зі скавтових організацій
rірл r айдз Канади
Маргарет rайзлер

Фіrоль, Романа (Діт.)

Гелен Бейтлі

Ференцевич, Юрій (Ню Й.)
Ференцевич, Христина (Ню Й.)
Лабунька, Олесь (Ню Й.)
Сохан, Ігор (Ню Й.)

СуЧаліс

Яворська, Зеня (Ваш.)

Шеран Мекдоналд

Кузьмак, Оксана (Нюарк)

Бой Скавтс Канади

Кравців, Ірина (Філя.)

Віктор Байтлі

Горохович, Тоня (Тор.)

Люіз Бюкенен

Пежанська, Ірина (Чік.)

Джон Дегро

Кошарська, Галя (Австр.)

Дейв Вайтфільд

Маців, Богдан (Монт.)

Джім Мекдоналд

Маців, Марко (Монтр.)
Мончак, Мирон (Монтр.)

Естонські скавти

Пясецький, Володимир (Отт .)

Сільвер Касп

Велигорський, Ігор (Тор.)

Джон Лєп

Велигорська, Богдана (Тор.)
Павлишин, Марія (Тор.)

Естонські rірл rайдз

Войчишин, Юля (Отт.)

Гіля Куутма

Ковалисько, Михайло (Ваш.)

Аілі Сільм

Дорожинський, Павло (Тор.)

Гайворон, Зірка (Він.)
Польська скавтсЬІс:а організація

Гайворон, Євген (Він.)

Стан Орловскі
Стан Бродскі

Федун, Ярослав (Тор.)

Болєслав Кучевскі

Кольцьо, Нестор

Єрзі Бетавскі

Прокопець, Володимира (Ст. Кет.)
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Пендзей, Богдан (Тор.)

+
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~ ІLЛАСТУНКИ

" радісно витетв Вас усіх n~естуи1в

і п~естунок украrнськоr діяспори, що зустрічаєтесь у Канеді д~я
відсвяткувевня такоr вежно~ noдir в Ваші~ оргенізепіr, тобто
75-річчя еасвувавня fuacтy в Yк-psr11i. Пе бее сукиіву важна подія

на ~вше

в

Вашому молодечому житті,

Ураrнського Народу. Бо це
в своєму sитті та в житті

е~е

також д~я нашого

uвіт нamor модІ!!д1
оргвнізепі r.

таку важну подію

святнує

5

серnнн

1987

ГОJІОННА ПЛАСТОВА ЕУШ.ВА
Торонто, Онт. ~ в н а д а

Вашою усИАьво'Ю М мурn~иною працею Ви вж~ багато nричвни
JІися до виховання вашоr украУнськоl· wолоді, nіднеСJ[И rr дух,

вказали на важливі моменти в житті нашого народу І без сумніву
зеохоти~и
постіhно заохочуєте УУ до ~кльноr праці д~я добра

n

нашоr

Перквн

-

страдниці

го nоневоленого,

на

RAurnx рідних землях,

&Ае нескореного народу,

n

для добре

мешо

а передусім для Вас

зeu..r.i.

Ха~ же добри~ Госnодь винадгородить Вас усіх за те СвоУwи
преоби~ьними ласками та б..r.n;-осJІоВеН!іЯNИ, тобто зе Вашу пра11ю, за
JІ'Юбов до Господа Бога, до нашо~ Укра~·нськоr Католицької llеркни
і нашого прагарного Византі!'Іськоrо 06ряпу. В ЧRС Ваших ювuе~"'
в:их святкувнь молитюtу Всемогутнього Госnода Бога, щоб 6~агосло
вив
усіх Вас і Вашу Оргеніз,,цію еноєю всемогутньою правиuвю •

Шоб Спаситель наш Ісус Хрис тос(охороJmвав Вас
тузеwноwу житті,

зсилsючи

Уми

~

страждениями

нв

Вас

СвоУ ласки,

які

nовс якчес но в
вислужив

наw Сво

хресною сwертю.

бра

у

нехаV

Bemi"
~

nраці

иепrого

не СJІеву Тl;.;есУ'г-ТоУ ТроІпі,

nонееОJ!еного,

AJ'.'?

для добре

нескореиого

УкроУнсьІ<оУ

народ)•.

Б~агословеиня всеwогу-rнього Боге Отця, і Сине і
зі~де не Bvc усіх і ~~ребу~вс ноз~ежли. Амінь!

Святого .'"ухр

.rJ/4ц;val,) :;f~ ./-r~~

І МирослоР І.

і

Св.

і'иwі

1

Пf.JИ Соборі : 7:І~P~.flv~~tь::o·:·

МученикіБ

дня~ серnил

Сергія

1Qe7.

Зr.

Львове

для

npo відзначення 75-лі ття і1ласту , на яке зле

тяться і з·~ дуться ~о ~анади г.лзстунки і nлестуни з усіх кра~н
українського~розселення у вільному світі.

Jей злет найбільш наді:'.ної і nр;~кл&д;но.ї частини ;украінсько)
ІlОЛОді,

!:Ііддано.ї Богові

:1

українськоwу нагодо ві

відбувається

УкрвУнців.

І!

часі, коли все людство, з. разом з ниt4 і wногострадальниV. україн
ський народ, nеребувають ол;~н з найтяжчих життєвих ісnитів.
Заnевня~

dac,

мої

любі

і

рідні,

со

nід час Вашого

здвигу

в

Канаді, w.ої дт.~ки jудуть nозсякчасно Г.ИНJ!И до Ввс, а в своїх шо
денних :'-а;н:твзх бу;:.у nросити Госr.:-;:;а про ~:ого благословення і ОП11'~'
:6ами.

Cr:;)e\1 :ІА 'Аоїм п:оханннм г.о :~r"ста-С:-~зс;ітеля буде, С!О6 Jін-хе
с~:::ьnи::: ;:::н:о'о!іГ і!ро9одові .:.'l·'сту і ;:ав сt:лу вест;~
В>1ХОВНУ г:;•зtІІ"
-:с

Пласт і

Еогоні

на славу,

а

!-іаші~

:~оло.::rі

на добри!: nожиток.

Душеrс іі' серuем Ва~)' Христі.

~~~1!- Чи-/
АИТрОnГJ::І1Т,

~Ардvиnл Лю6ечізськи~

Архv.єписко;-;-~.'итр()пслv.т

дана в

Насамnеред складВJО ~о~ою сердечну nодяку ГоловиНІ ПластовНі Бул&ІІl
за nовіо~о~лення ~о~ене

:1ад

Шоб дух Святвn освячував Ввr тв nровадив дорогю~раяди ~ до
llеркви

lllo~ улюблені у Лр;Істі!

на

шоУ молоді, цвіту
надіr нашого народу; маМбутнім nрацівникам
та nровідникам не тіJІьки в світі, але Бог дасть і не наші~ рідні~

.!'ІЧІІ:'І.•І~

іІласто11и:' .-.•. :•·n•ІІ•
1IDBBOCЛ"t HJtfl",
~··~І

.-'

.,

і'о:--ОJ.ІР.Т•З~·і

~~
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У краінська Католицька Архиецархіа
ВІННІПЕГСЬКА АРХИЕПАРХІЯ
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NОRТН

FRAHKLIH SТRЕЕТ, I"НILADELI'НIA, ..А. 11113
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UKRAINIAN CATHOLIC ARCHEPARCHY OF WINNIPEG
235 Scotl8 Strнt
Wlnnlpeg, М.nІtоЬ8

ТеІ.:

on. 33W318

АеІ.

до~оrі

338-7457

A2V tV7

дякую зо

1110

чі,

ВисокоnоважаниИ

і ДорогиИ

mo

Радію,

nогоджуюся

стати

членом

шляхетних

не

службу

Yciu

nатронів

ЮвілейноУ

свою

славу

та для

загального

доора

цілого

нашого

українського

3
Вам

nоuаж/ІННЯ}о& оuил..,них

Пластавої

відданий

в

Старшини

Христі

ласк

в ід

та для

Воскресшого

Христа

ц.р.

зустрі
у

І{вквді

пластово uололь

відзначуючи

засадах

виховникок

і

важливо~

75-ти річчя

християнської

духовости

виховує

Комокді

таборів

Божого благословення у ~хні~

якmо

~~~~~fc1

і

зустрічі

бажаю успіхів

відповідольній nраці.

у

своїх молодечих

серuях

їх

Госnодь

святу любов

до

Госnода,

nоблагословить.

~иnо ба•яю щвсл~вnrо таборування
зав•ди з ~в~и. Кріnіть ~вmі сили

Ьлnгnдя

Господа н~~огn і Спаса

"Р"'>пJ сп с,,,осо

;

1 Uexo~ Божо благодать буле
у любові Eoro !

Ісуса Христа,

любов ~ore

t

OF CANADA

f-1 G 1_EN E"DYTH

МІЩЮnо.ІІІТ

Bllatlaory

І иІеІ Кавu•

аІІ с....-

березня, І987 р.

Пj'І!Rnду
т:л··~ту

Ш'J-:'~тu

'/,

·~те

про

75-річчя

заснув~ння

віл

та

поч~н
даю

з

радістю

свою

згоду

приймаю до
стати

одним

відоuа
з

1С:'-гс

патронів

Міжкрайо во~

З устріч і.

Вас

p13FO~
го

'
ІUвіле йно~

і

ло

та

-

пластовій

23-го

серпня

75-тилі TTR

лінлпності

мололі

І·~іжкрайової

~редобри~
Ваші

добра

і

;)()ку,

заснування

У"!'аїнського

пг.оатовим

r1.1астової

unc·гo

:нь

Вас

в

всіма

Народу.

щиrий

Плас-

сеньйорам,

Зустрічі,

cr;ocj

r)со,")лиuши~

всіх

В2м

Ваших

щиро

усім

нз

Своіми

дарами

б

усяких

Вас

архиерейським

у

довгі

що

nривіт

uьогорічнn
у

зрості

дібр

-

відбува

і

найкра-

та

і

благословляє

славу

Божу,

та для

для

добра

ювілеUна

зустріч

плеканкі

істиккого

всьg

скріукра

духа!

незмірних

nочинах,

Христі

роки

на

організаuії

хриС'~иннського

благородних

здоровимо

з

над&лі

молодіжної
Нехай

тисячо:Іітнього

Бажаючи
у

Го~подь

почини

~лзстовоі

Українськnго

їн·~ ького

нjх
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усіІJ.

благослоненного

~лАгословенної

IORiйneiif'oї

rехв~

ycjx

благословляю

Вам

ТіІ

Пласту

в .fкра~ні отриuвв.
Ваш

УкрА.Lні

t<

уц.,с;;и·~ам

листа

198.7

м.t._tltan

of Wlnnlpeg and

Стгршино!

Вашого

1С-го лиm•я

WASYLY !Fodak.J, LTh., D.D.

23-го
Лвальна

ORІVE

ONfAPІr..:

M-'IV 2VI3

t

174 S.von Oalu
Wlnnlpeg, МоnІtоЬа
Conodo R2V оке
ТеІ. 339-4656

(Фuu;)

14111) 924.2381

EPARCHY OF TORONTO

1-:JRON.TO

д·Р ВAOtl\11'1

Отuя,

І lff:o~1

TEL

УКРАІИtЬКА ПРАВОtЛАВВА ЦЕРКВА В КАНААІ

~

""~'?1E?.', "'j

""'

Митрополит.

UКRAINIAN ОRТНОDОХ CНURCH

що

молодь

народу.

Максим,

rnE

каmої

вv.хов~ої Установи,

ти nри святоwу Хрищенні ка Бірність кешому СпесителеБі. Па
м'ятв~те, що до6го для кароду при~де, як сума каmих змагекь,

все

Господі.

t

23-го серnкя

зясковвн~я коmого Пласту.

що6 пригелуючи свої Голонкі О~ов'язки плRстукв були віркі
Lогові ~ своему народові. Зокрема, щоб Ви відковили свої Обі

для

всіх Пластунів,остаюсь

Бі~

оскови для ціс~

укра~кського

розпвлили

народу.

Крайово!

днях е-го ДО

А Row усім - моя дороге nластова Молоде - учасникам таборів
і зуотрічі пересилою
мое Архиєрейська благословення. Прига
д,'/'Ю Бом, що ми ка пере~одкі великого, святого КJвілею - тор
~етвенного святкуваккя Тисячоліття Християкетво в Україні.
Тому nрошу Вас, соб ви скріплювали сво~ віру в Христе, щоб

МіжкраИовоі Пластово! Зустрічі, та з1 щирого серця олагословлю
цеИ шляхетний і гідний nохвали почин.
Нехай Всевишн1П далі щедро
олагословить надзвичайно важливу працю нашого українського Пласту
на

в

віддость налеrку nomaкy трудівкикем нашого Пла

-

шо клали

кв

та
радо

коша

Uргокізоuі~
сту,

!

ввічливе nовідомле~ня пDо nластові тобори ~

відбудуться

для віnзквчеккя 75-річчя

Пане Джулинс~киИ,

Дуже радію вісткою, що около 700 nластуків і nластунок
оудуть відзначувати ц.р. в Канаді 75-річчя заснування Пласту в
Украіні.
Я nевни~, що наша Пластова молодь гідно відзначить
цей Діямантови~
Ювілей свойого існування И діі.
Я дуже

моr nластові друзі

Госnоді,

благословенням,

благодатей

Госnод

Р•

Світовий Нонr~ес Пільних Ун~аінців
WORLD CONGRESS L)F FREE UKRAІNIANS
CONGRES MONDIAL DES Ui<RAІNIE~<S LІBRES
CШ~GRESO MvNDIAL DE UCII.дr--.105 LIBRES
Y/ELTKONGRESS DER FREIEN UKRAІNER
CO~•GRESSO MLJNDIAL OOS UCRдN:ANOS LI'ІRES

St"crєtarlat: 2lll"i

1\

B!oor Srrt.'~l 'Wt")!. Тt.:ОГМ_І

Or\I.:H!fl

Ч-~S Ім~ ~ j!l

Canadd

Пf#ЛS:ASrC'JP.T

(416) 762-1108

~~~
plast.
youth organizatlon.tnc.
ukгalnlan

Дорогі Подруги і Друзі:

Д~кую•Іи сердечно за запрошеНІ-іА взRти особисту учАСТІ.;·" ЮМПЗ-1987.
на ;;~_іи відмітимо 75-літт~ Ппасту а е-віті і 40-rtіття Пrн::.ту а К11наді, в імені

Світового

Конг'ресу

учасникам

гарячий

українське життя

Вільних
привіт

і

Укра·ІнцІв
признання

я

цією

за

дорогою

величезну

rн'!редаю

11рацю

і

всім

вклад

в

Пласт-- це тепер наИстаріl.!а і найбІпь:JJ заслужена "для

всебічного патріотичного виховання" організація українськоі молоді, і тому

ціла українська сnільнота в діясnорі бажає йому ск рі пnення. рск: 1у, дальших
успіхів і взагалі всього найк~:а...цого 1
У

цей

основника

наш

великий

Пласту

св.

п.

Ювілt?~1.

Дрота,

наше

і

всіх

75-піпя.

тих

з

горд:стю

наших друзів

і

згадаймо

подруг,

які

причинилися до розбудови Пласту, а яких Бог вже покпикн.в до "вічної
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Дорогі Подруги і Друзі!

ватри"; наших теперішніх провідників, на чолі із Начальним Пластуном, і тих
наших друзів і подруг по ціпому світі, яких немає з нами, але які, як писав

котн:и Шевченко, разом із нами творять українську сім'ю "живих, мертвих і
ненарсджених", український народ. Згадаймо ·Іх, і приречімо собі йти їхніми
с .. ~ЩJ'.Н1, брати з них nриклад.

Б: 1 Тk1 ВІРНИМИ БОГОВІ І УКРАЇНІ, ВІРНИМИ ІДЕ::АЛАМ ДОБРА,
п~ ~Е\Д~1 · r<•.:;.~.СИ! ШИРИТИ ПРАВДУ ПРО УКРАІ.НУ, ЗДОБУВАТИ ДЛЯ НЕЇ
ПРИЯТЕЛІВ СЕРЕД ВІЛЬНИХ НАРОДІВ СВІТУ І ДОПОМАГАТИ НАШОМУ

НАРОДОВІ У ЙОГО ЗМАГАННЯХ ДО ВОЛІ І НЕЗАЛЕЖНОСТИ У ВЛАСНІЙ

ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ! ВІЧНО ЗБЕРІГАТИ НАШУ УКРАЇНСЬКУ
СУБСТАНЦІЮ, НАЦІОНАЛЬНІСТЬ І ПЛАСТ У СВІТІ\ ПЕРЕДАВАТИ ЇХ ВСЕ
НОВИМ, ЧЕРГОВИМ ПОКОЛІННЯМ УКРАЇНЦІВ!
Ось цілі Пласту вnродовж його довгої 75-літньої мандрівки. Хіба можуть
бути кращі цілі? Тай саме 75-nіття:

-

хіба не велике досягнення? Хто

вичислить всіх тих вnовні розвинених людей обов'язку, nовноцінних членів
української сnільноти, яких дав Пласт українському народові за своє

75-

Вітаю Вас щиро з нашою черговою Зустріччю у 75-річчя нашого
пластового упаду.

Я

вірю,

що

всі

ми,

ппастунки

і

зворушенням ждемо на цю хвилину,

пластуни,

з

однаковим

копи зможемо привітати

потиском лівої руки, що як знаємо іде від серця, друзів із далеких
країв, а то й континентів. Я переживав цей момент уже багато (може
забагато) разів, і кожний раз відчував його глибоку вартість.
Історична доля розкинула нас по світі і казала там, де нам
довелось будувати нову батьківщину, будувати теж нашу ппастову

організацію. Там зустрічалися нові для нас труднощі, там вчилися
ми поборювати "пихо і пригоди" і все в ім'я нашої ппастової ідеї.

Тепер наша Зустріч з-поза гір і океанівдозволить нам порівняти
наше пластування, розказати про труднощі й успіхи з новим
досвідом, прохати поради, а передусім, по-пластовому єднатись У

nіття?

В імені СКВУ хочу теж nобажати, щоб ніхто ніколи з нас не забув

новій дружбі. У тому бажаю Вам доброго успіху.

nрохань Шевченка: "ДУМАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ", а зокрема ' "ЛЮБІТЬ їі ВО
ВРЕМ'Я

ЛЮТЕ",

але

любов'ю,

яка

включає

зорганізованість,

єдність!

Вкінці бажаю всім
життєвій мандрівці

-

-

Я сам вірю, що 1 я буду з Вами між тими, що творитимуть на

ЮМПЗ нову громаду друзів.

ініціятиву, nрацю і жертвенність!
успіхів в науці, праці і обов'язках, а в особистій

щастя і сnовнення мрій!

СК О Б!

Щасти нам Боже! СКОБ!

Ваш Юрій Старосольський
Начальний Пластун

nn.

сен. ПетроСаварин, Голова
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RIDEAU HALL

LE GOUVERNEUR GcNtRAL
ТНЕ GO\'ERNOR GENERAL

ГОЛОВНА ПЛАСТОВА БУЛАВА

ОТТАWА

Дорогі Друзі і Подруги!

Вітаю Вас з 75-річчям Пласту на оселі "Пластова Січ", де тому

C'est avec un vif plaisir que j'adresse mes

ЗО років відбулася перша ЮМПЗ за гаслом "Мандрівка землями

України" з участю Основоположника Пласту д-ра Олександра
Тисовського, Першого Начального Пластуна Сірого Лева Северина
Левицького,

1200

членів Пласту з ЗСА і Канади та

3000

гостей. Хоч

далеко ми від України, але як же близько ми з Нею думками й
почуваннями. Перед нашими очима виринатимуть постаті й події з

salutations les plus cordiales
prendront

part

au

а

ceux et

soixante-quinzieme

а

celles qui

jamboree de

la

jeunesse ukrainicnne.

історії нашої Батьківщини і Пласту, нагадуватимуть нам про те як ми

J'apprends que plusieurs d'entre vous venez

повинні жити, які ідеали плекати та як їх передавати наступним

de

поколінням.

Ми діємо у винятковому часі, підготовлАємося до Ювілею
річчя

Хрещення

України,

заплянувавши

наше

життя

і

1000-

працю

провадити за гаслами:

differents

d'offrir

а

pays

du

monde

et

je

suis

heureuse

tous mes meilleurs voeux pour le succes de

cette rencontre.

"За Предківську Славу!"

vr

"За Батьківську Землю!"
"За Віру Христову!"

Jeanne Sauve

Тому то в цьому самому часі відбуваємо й наш Пластовий
КонГрес

Третій,

щоб

роздумами

над

складними

проблемами

сучасного життя шукати способів як в'язати гасла з щоденним
життям членства Пласту, розпорошеного в шістьох країнах світу. І
щоб завжди були актуальними серед нас християнські, національні
та пластові ідеали.
Програма нашої Зустрічі пов'язана не тільки з Пластом, вона
органічно сплітається з

життям-буттям українського народу та

краін нашого поселення.
CANADA

Тому е імені нас усіх членів Пласту присутніх тут із Австралії,

Арrеttтіни,

Бразілії,

Великобританії,

ЗСА,

Німеччини,

Франції

PRIME MINISTER· PREMIER MINISTRE

Канади, і інших, що не змогли прибути сюди, вітаю сердечно.
Ієрархів наших Церков,

Представників українського громадсько-політичного життя,
Президента СКВУ друга Петра Саварина,

Начального Пластуна Юрія Старосальського
Представників скавтських організацій, що живуть разом з нами

поза своїми рідними землями.
Та найбільшу радість маю вітаючи Вас, Члени УПН, УПЮ і УСП

-

новацтво, юнацтво і старше пластунство. Бажаю Вам забрати з

цієї Зустрічі все, що буде варте в найкращих споминах зберігати:
дружбу, що триває понад простори й понад час, іскри з ватер,

думки, що западають у душу глибоко-глибоко і дають радість і
духову поживу в поконуванні трудів.

On behalf of the Government ol Canada, І am
deliqhted to extend my waEmest qreetinqs and sincere best
wishes to all those who have assembled for the Ukrainian
Scouts 11nd Guides Jamboree.
The 75th дnniversary of the
UkrёІіПіёІП Scouting movement has drawn nearly 700 Scouts and
Guides from all over the world іп а spirit of sharing and
learning.
John Morley once w(ote that, "the mind is not а
vessel to Ье filled; it is а hearth to Ье lighted".
д
person may Ье а 9reat scientist, scholar, technician or
doctor, and yet not Ье educated.
for education, true
education is something that concerns the understanding
heart, that concerns the soul and the SІJi[it.

This Jambore will, по douht, Ье an opportunity to
exchange ideas and develop friendsh1ps with other scouts
and guides while, at the same time, sharing а culture that
is rich in history and colourful in pageantry.
І wish to congratulate the members of PLдST for
organizing this tremendous event and to wish each of you
continued good health, happiness a11d success in m"et1ng th"
challenges of the years to come.

СК О Б!

nn.

сен. Василь Янішевський
голова ГПБ
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Тhе

of

CANADA
MESSAGE FROM ТНЕ LEADER OF ТНЕ OPPOSITION
MESSAGE DU CHEF DE L'OPPOSITION

Parliameпt Buildiпgs

Premier

Queeп' s

Oпtario

Park

Toroпto, Oпtario
М7А 1А1

wish to exteпd my warm greetiпgs to the participaпts of the У outh Rally
the forty-fifth aппiversary of PLAST Ukraiпiaп Youth Associatioп
ofCanada and the seveпty-fifth anniversary ofthe Ukraiпian Scoutiпg movemeпt.
For the youпg people апd their spoпsors participatiпg from arouпd the world,
this Scoutiпg Jamboree promises to Ье а memorable eveпt. Ву shariпg the excitemeпt of adveпtures іп а пеw laпd, апd exploriпg the mапу пatural campsites
of Oпtario апd Quebec, you will ехреrіепсе а deep appreciatioп for our паtіоп's
Ьouпtiful wildemess.
As Сапаdіапs, we take great pride іп our multicultural society апd cherish
the diversity of our uпique heritage. Over the years, the Ukraiпiaп people have
coпtributed greatly to our cultural mosaic, апd have kept their traditioпs alive
апd flourishiпg for the beпefit of all.
І wish to commeпd the Plast Ukraiпiaп У outh Associatioп for orgaпiziпg this
world-wide eveпt. У our teamwork serves as а lessoп іп goodwill апd shows the
geпerosity of spirit and fellowship typical of the iпtematioпal scoutiпg movemeпt.
Му very best wishes for а most stimulatiпg adveпture.

August 8-23, 1987

І

hoпouriпg

OTTAWA
August 19, 1987

оссаsіоп.

For three quarters of а ceпtury, the Ukraiпiaп Scoutiпg movemeпt has worked diligeпtly to iпstill youпg people with а seпse of civic duty апd self-esteem
as well as an appreciatioп for the пatural world. Plast-Ukrainiaп Youth Associatioп has carried оп this traditioп іп Сапаdа for forty years, helpiпg youпgsters
of Ukraiпiaп origiп to preserve their rich cultural heritage in their пеw homeland.
These two weeks provide а uпique opportunity for you to test your campiпg
skills amoпgst your peers, to leam from the ехреrіепсе of others апd to celebrate
the Ьeauty of Caпada's wildemess areas. Please accept my siпcere best wishes
for а woпderful JamЬoree marked Ьу the joy of healthy activity and good
fellowship.

David Peterson

!Ь.
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Оп behalf of the Govemmeпt of Oпtario, І exteпd warm greetiпgs to those
participating іп this special Jamboree commemoratiпg the 75th Anniversary of
the Ukraiпiaп Scoutiпg movemeпt апd the 40th Aппiversary of the establishmeпt of Plast-Ukrainiaп Youth Associatioп іп Сапаdа.
І offer а special welcome to our guests from across Сапаdа апd arouпd the
world who have come to Oпtario апd Quebec for this excitiпg eveпt. А word
of appreciatioп is also due to the Сапаdіап Natioпal Executive of Plast оп this

Приніп1 надіслали
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Katta.дlt, Uентраля

І

am pleased to send greetings to sll those taking part in the

Jamboree hosted this

suii!IМ'r Ьу

Plast-Ukrainian Youth Association of

У.-раінсьшй Конгресовий Комітет АмериІ<и, Краnона
Еюе.-ут11ва

л-р Іван Флис, Голова УІ<раїнсьІ<ОЇ АмериІ<анської
Коорд11Н3LІійної Рашt,

Cвnada.

То

those from other lands,

І

join in welcoming you to Canada.

л-р Петро Глібович, Голова Комітету УІ<раїнців Канашt,
Провінційна Рада Онтаріо,

Like other nations, Canada is proud of its young people in whom

n-i М. Шка~tбара, Голова Комітету Українок Канади,
відділ Торонто

ve see the fulfillment of our national aapirations.

But unlike many

other nstlons, Canada invites its young people to express themselves
and to develop themselves in

а

society that respects cultural

д-р Михайло Рожелюк, голова Спілки Української Молоді
(СУМ) в Канаді, Краnова Управа

Марія Спольська, голова Суспільної Служби УІ<раїнців
Канади, філія Торонто

Тhе Honour<tble Don<tld Mazankowski, Deputy Prime Minister of

differences and finds richness in our cultural diversity.

For the

young men and vomen of Canada this tradition, that ve call
multiculturalism, is

Ьoth

an opportunity and

а

challenge.

Over the past forty years, the \Jkrainian Youth Association of
Canada has vigorously pursued that opportunity and that challenge.
Оп

thia occasion

І

vish its me11bers

а

happy anniversary and further

accooplloЬ..nta ln the У•••• aha~~~

Canada
Тhе Honourable David Crombie, Secretary of State of Canada
The Honourable George Hees. Federal Minister of Veterans
Affairs
Тhе Honourable Lily Munro, Ontario Minister of Citizenship and
Culture
Пл. сен. АндріА Вітер, посол до Федерального
Парляменту,

Parkdale-High Park

п. Юрій ШимІ<о, посол до ОнтарійсьІ<ого Парляменту,

Hig:h

Park-Swansea
Mr. Howard N. Sheppard, М.Р.Р. Northumberland, Ontario
Mr. Nicholas Leluk, М.Р.Р. York West, Ontario
Mr. James Durrel\, Mayor of the City of Ottawa
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ПОЧЕСНА

ПРЕЗИДІЯ

ЮВІЛЕЙНОЇ МІЖКРАЙОВОЇ ПЛАСТОВОЇ ЗУСТРІЧІ

8-23

С~РПНЯ

1987

р.

Північне Онтаріо, Батурин, Оттава, Пластова Січ

Пластові проводи,

що надіслали привІти

Високопреосвященніший КИР МАКСИМ

Митрополит Української Католицької Церкви в Канаді

Його Блаженство Блаженніший Митрополит ВАСИЛІЙ
Митрополит Української Православної Церкви в Канаді

The Right Honourable JOHN TURNER
Leader of Her Majesty's Loyal Oppositioп
Крайова Пластова Старшина в Австралії
Крайова Пластова Старшина в Аргентині

Крайова Пластова Старшина в Німеччині

Крайова Пластова Старшина і Крайова Пластова Рада
З'єднаних Стейтів Америки.

The Honourable RAY HNATYSHYN
Miпister of Justice
Mr. ED BROADBENT
Leader of the Nе·и/ Deтocratic Party

Пластова Станиця в Елізабет, ЗСА

Mr. ANDREW WITER, М.
Parkdale - High Park

Пластова Станиця в Кергонксон, ЗСА
Пластова Станиця в Пассейк, ЗСА
Пластова Станиця в Філядельфі~, ЗСА

The

Пластова Станиця в Монтреалі, Канада

Пластова Станиця в Оттаві, Канада
Стежа Куреня

, , Чота

Крилатих'', Австралія

10-ий Курінь УПС "Чорноморці"
20-ий Курінь УСП-ок "Лісові Мавки", Австралія
4-ий Курінь УСП-ок "Ті що греблі рвуть"
1-ий Курінь УПС ім. С. і О. Тисовських

Н onourable ОА VID
Preтier

Пластова Станиця в Денвері, ЗСА

Р.

PETERSON
of Oпtario

The Honourable Dr. LIL У MUNROE
of Citizeпship апd Culture of Oпtario

Miпister

Mr. NICHOLAS G. LELUK,
York West

М.Р.Р.

Пл. сен, ПЕТРОСАВАРИН
Президент Світового Конrресу Вільних Українців

Д-р ДМИТРО ЦІПИВНИК
Президент Комітету Українців Канади
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зміст

7 Привіт Коменданта
8 Уривок із святочного наказу на відкритті ІІІ-го Етапу
8 Організаційна побудова Зустрічі
9 Засоби використані для осягнення цілей в Таборах УПЮ
16 Мапа таборів
19 ПЕРШИЙ ЕТАП: 8-17 СЕРПНЯ, 1987
21 Табір прихильників-прихильниць "Шлях до слави"
26 Табір учасників-учасниць "Шлях до одпасти"
32 Табір розвідувачів-розвідувачок "Шлях до правди"
42 Табір скабів і вірлиць , ,Шлях до дії''
46 Табір УСП
51 ДРУГИЙ ЕТАП: 17-19 СЕРПНЯ 1987, ОТТАВА
52 В столиці Канади
59 ТРЕТІЙ ЕТАП: 19-23 СЕРПНЯ, 1987, ПЛАСТОВА СІЧ
60 Зустрічаємося всі разом
61 Середа, 19-го серпня
61 Відкриття ЮМПЗ, пл. сеп. Іван Франів (поезія)
63 Слова дикторів під час запалення "вічного вогню"
63 Пісня Зустрічі, Василь Коваль (муз. Остапа Гавалєшки)
64 Четвер, 20-го серпня
Денний табір УПН "Щоб в серці вогонь не погас"

69
70
72
72
73

Зайняття УПЮ
Виставки

Зайняття УСП

Зайняття УП С і гостей
П'ятниця, 21-го серпня,

74
74
74
76
76
79
80
80
86
88
90
90
92
92
94
98
102
105
106
108
109
112
113
118
119
120

Зайняття УПН
Зайняття УПЮ
Зайняття УСП, УПС і гостей
Субота, 22-го серпня

Здвиг молоді
Присутність пластупів на ЮМПЗ-87
Дефіляда
Скільки приїхало на Третій етап і звідкіля
Святочна ватра
Курені УСП-УПС

Неділя, 23-го серпня
Впсліди загального точкування
Останній наказ

-

ЮМПЗ-87

Прощальне слово голови КПС Канади
Уривки з життя Зустрічі
Зустрілися на Зустрічі

Організатори
Що вийшло друком
Відгуки про Зустріч

Провід ЮМПЗ-87
Співпрацівники
Представники громадських та молодіжних організацій
Привіти
Почесна президія
Зміст
Оголошення
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РЕКЛЯМИ І ЖЕРТВОДАВЦІ НЕПОМІЩЕНІ
В ПРО ГР АМЦІ ЮМПЗ-87

FOR

COURТEOUS

FRIENDLY SERVICE

Українська Канадська Фундація ім. Т. Шевченка

Кредитова Спілка при парохії св. Йосафата в Торонті

North Winnipeg Credit Union
панство Євген і Люба Зараски
пл. сен. І. Острось ка
пл сен. Л. Бахиянин

пл. сен. Н. Закидальська

КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА "ОСНОВА"

COMMUNIТY

Обслуговує членІв у новому бюрІ в Пармі
біля собору Св. Володимира у вІвтірки,

TRUST

п'ятницІ й суботи.
Тел.:

(218) 842·5888

"OSNOVA" UKRAINIAN CREDIТ UNION, INC.
5939 ST А ТЕ ROAD
PARMA, ОНІО 44134-2864

2271 BLOOR STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO, M6S 1Р1

UnitecJ Ukrainian
(Hamilton-Wentworth-Halton)
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ
НАЙСТАРША І НАЙБІЛЬША БРАТСЬКА ЗАБЕЗПЕЧЕНЕВА
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ В АМЕРИЦІ І КАНАДІ

Credit Union Limited
1252 Barton Street East, Hamilton, Ontario L8H 2V9 •

ATlENDING

ТО

Telєphon-z

(416) 545-1910

ALL YOUR BUSINESS & PERSONAL NEEDS WITH:

у 75-піття існування

Організації

Української Молоді

Daily Interest Sav~ngs
Regular Savings

Na-Charge
Chequing Accounts

ПЛАСТ
вітає

Провіц та Чпвнство Ппастовоі Організаціі

Personal Loans
Mortgages

і бажає

якнайкращих успіхів у дапьшій виховній праці
дпR українськоі моподі,
а водночас запрошує

всю ппастову братію і їхні родини, стати чпенами УНСоюзу,
щоб збіпьшити своє забезпечення

та спіпьно працювати

дпя добра украінського народу.
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Уряди, що нас підтримали фінансово

The Secretary of State of Canada
Ontario Ministry of Citizenship and Culture
The City of Ottawa

