
У цей час, коли надворі мете сніговія, згадую події у нашій 

станиці за останній рік.  Важко повірити, що вже цілий рік 

минув, відколи в Україні йде боротьба за демократію та гідність.  

У листопаді члени нашої станиці брали участь у станичному 

ходотоні „Теплі ноги до перемоги!“. Щира 

подяка старшим пластункам Христинці 

Туренко і Тині Солтис за переведення 

ходотону, та всім пластунам, які зібрали 

понад $5,800 з побажаннями пластунам, які 

воюють на східній Україні.  

  

Приємно було спостерігати, як два загони юнаків і юначок цілу осінь 

сумлінно готувалися до змагу „Орликіяда“ в Америці.  Як гарно, що 

наші юначки зайняли перше місце за свій експонат.  Щиро дякуємо всім 

виховникам, які з ними працювали та їздили на Союзівку.  

 

У червні, наша станиця вислала на вишкіл новацьких виховників на оселі „Батурин“ аж 24 

юнацтва, і сьогодні майже всі вони охоче займаються з нашим новацтвом.  У цьому віснику 

побачите фотографії з цьогорічних новацьких та крайових юнацьких таборів, які відбулися в 

різних околицях Канади.  Наша молодь матиме гарні спогади з літніх таборів та зі своїх 

різних досягнень під час перебування в природі.       

  

Улітку станиця також брала участь у все-канадській ініціятиві відкриття таблиці в пам’ять 

інтернованих українців. Пластова домівка – це одне зі ста місць по Канаді, де висить така  

меморіяльна дошка.  Приємно було бачити немале число людей на цьому відкритті.   

 

Незадовго святкуватимемо Різдво Христове.  Запрошуємо всі Родини на традиційну 

Пластову Свічечку (5-го січня), щоб разом розпочати святкування.  Також, пригадуємо, що 

продовжуємо традицію коляди з роями та гуртками по домах, як і запрошуємо на щорічну 

Пластову Маланку.  На кінець, запрошуємо всіх на різдвяний концерт (15-го січня), де 

послухаємо прекрасну музику, заколядуємо, та подякуємо Любі й Михайлові Калимінам за 

щедрий подарунок – нове фортепіано.  

  

Бажаємо Вам і Вашим Рідним радісних різдвяних свят та всього найкращого в Новому Році!   

Готуйсь!  СКОБ!    

 

 

 

 

 

Пл. Сен. Дарія Ковалик, Гр 

Станична 

 

5-го січня, 2015р. о год 7:00 вечора  

у пластовій домівці  

Просимо всіх, цілими родинами, від наймолодшого 

новака до найстаршої бабуні, прийти і разом 

запалити свічечку та колядою розпочати різдвяні 

святкування. 

Пластова Свічечка 

Вісник Пластової 

Станиці Торонто 
Привіт станичної 

Зазначіть ці дати: 

• Пластова Свічечка                

5-го січня 7-ма вечора 

• Маланка 10-го січня 

• Концерт та Вечір Колядок 

15-го січня 7-ма вечора 

• Загальні Збори Станиці      

26-го  березня 2015р. 

• Табір Новаків                          

5-18 липня 2015р. 

• Табір Новачок                        

19 липня-1 серпня 2015р.   

• Табори Юнацтва в 2015 році 

- курінний провід організує 

Інформації про станицю 

знайдете на веб-сторінці 

www.toronto.plast.ca 

Вісник Зими 2014-2015 

пл. сен. Роман Ващук “ЛЧ” 

Член 

нашої 

станиці, 

став 

послом 

Канади в 

Україні. 

Станиця 

вітає його 

з назначенням та бажає 

плідної роботи. 



8-9-го листопада 2014 р. відбулася Орликіяда на терені 

Союзівки. На змаг загони приїзджають з цілої 

Америки і з Канади. Цього року з Торонта поїхали два 

загони, дівчата та хлопці. Наші дружини (загони) 

довго підготовлялися до трьох точок змагу: мистецька 

виставка, експонат та інтелектуальний змаг. Загони 

дуже гарно представили наше юнацтво в Торонті, а 

дівчата стали першунами 

експонату. Щира подяка 

виховникам, які присвятили свій 

час підготовити юнацтво та їхати з 

ними. 

Вісник Пластової Станиці Торонто Сторінка 2 

 

 

Табір новачок відбувся 6-19 липня 2014 

Табір новаків відбувся 20 липня - 2 серпня 2014 

Орликіяда (на Союзівці) 

Теплі ноги до перемоги 

Пластове добре діло зібрало понад $6,000  

Новацькі Табори 2014 



Сторінка 3 Зима 2014-2015 

Крайові Юнацькі Табори 2014 по цілій Канаді 

Табір: “Ось лось" 

Алґонквин парк  

Комендант: ст. пл. Ігор Михальчишин 

1 хлопець, 17 дівчат  

Табір: ”Куди ми йдемо” 

Алґонквин парк і Оттава,  

Комендант: пл.сен. Михайло 

Височанський 

31 хлопців, 36 дівчат  

Mt. Robson, BC  

Комендант: ст.пл. Андрея Фіґоль 

32 хлопців, 23 дівчат  

Табір:"Це є то" 

Ньюфаундленд 

Комендант: ст. пл. Руслан Трач 

6 хлопців, 8 дівчат 

Учасники 

Прихильники 

Розвідувачі 

Скоби і Вірлиці 



Сторінка 4 

Find         

Plast-Toronto 

on Facebook 

Багато наших членів котрі працюють при більших фірмах дають датки на United Way 

через свою платню. Існує маловідомий спосіб, щоб Ваш даток спрямувати на Пласт через 

United Way.  

Це справді дуже просто. Також Ваша фірма часто подвoює Ваш даток. 

На Вашій формі (паперовій чи електронній) вибрати:    

“To another registered charitable organization”, тоді вписати наступне, щоб дати на 

Торонтонську Станицю: 

Plast Ukrainian Youth Association, Toronto Branch                                               

Charitable Business Number: 10784 8566 RR0001 

Датки на Пласт через Збірку: “United Way” 

КРИМ:  Є відпочинкові хатки до оренди в 2015 р. при озері на Пластовій оселі. Звертайтеся за дальшими інформаціями. 

P l a s t  T o r o n t o  

516 The Kingsway 

Toronto, Ontario 

M9A 3W6 

Phone: 416-769-9998 

Fax: 416-767-5278 

E-mail: toronto@plastcanada.com  

 

www.toronto.plast.ca 

Запрошуємо всіх на   

Різдвяний Концерт  15-го січня  

• Тарас Хміль    7-ма вечора 
• Роман Борис 

• Kieren MacMillan 

 
 

 

У концертовій залі пластової домівки.  

Опісля буде: Родинний Вечір Колядок 

             (так званий: sing-along) 

Підчас концерту разом 

подякуємо за щирий 

дар фортепяно до 

концертової залі. 

 

Чудовий дар від  

Люби та Михайла 

Калимінів 

Відкриття таблиці Інтернування, літо 2014 Парада, осінь 2014 Апель, осінь 2014 

 

Спонсор 

Вісника 

 

Мотря 

Джулинська 


