
ОБІЖНИК ПЛАСТОВОЇ
СТАНИЦІ ТОРОНТО

 
Дорога Пластова Родинo!
 
За останн� м�сяц�, � спец�яльно за останн�х к�лька тижн�в
наш св�т дуже зм�нився. Хочу перше подякувати вс�м
нашим членам, батькам та дальш�й родин�, як� працюють
у шпиталях. Хочу також подякувати вс�м членам та
батькам за Ваш вклад помагати де можете, чи то в робот�,
чи вдома, п�д час пандем�ї. Знаю, що вс�м нелегко �
стараємося, як можемо, перейти цей час.
 
Через урядовий наказ, наша станиця мус�ла закрити
Пластовий д�м та зробила деяк� дуже важк� р�шення. Ми
тимчасово в�дкликали вс� сходини та зустр�ч�. Наш� Свята
Весни (новацьке та юнацьке), як � новацьк� табори вл�тку,
не в�дбудуться.   
 
Юнацтво вже почало сходини в�ртуально � назагал
задоволен�, що програма �де вперед. Новацтво буде також
плянувати в�ртуальн� заняття в наступних тижнях.
 
Деяк� наш� старш� пластуни зорган�зувалися �
допомагають нашим старшим сен�орам з харчами та
�ншими потребами. Як знаєте когось, хто потребує
допомоги, прошу дати знати.
 
Якщо у Вас думки, як перевести ц�каву гут�рку чи заняття
в�ртуально для будь-якого в�ку молод�, я Вас прошу
звернутися до канцеляр�ї на toronto@plastcanada.ca. Наш�
прац�вники працюють з дому � можуть Вас зв’язати з
правильними особами, щоб перевести ц� заняття. 
 
Надходять наш� Великодн� свята. У цей святочний час
бажаю Вам ус�м доброго здоров’я � всього найкращого.
Нехай наш� молитви допоможуть нам у цей немов�рний
час.
 
Христос Воскрес!  Во�стину Воскрес!
 
 
 
пл. сен. Любомир Белей, “V”
 

Прив�т Станичного
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НАЙНОВІША
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
НОВАЦЬКУ І ЮНАЦЬКУ
ПРОГРАМУ

ПЛАСТОВІ РИЗИ ДЛЯ
КАПЕЛЯНА СТАНИЦІ

108 РОКІВ ПЛАСТУ!
ВІТАННЯ ГОЛОВНОГО
ПРОВОДУ

ЯК СТАРШІ ПЛАСТУНИ
ДОПОМАГАЮТЬ
СЕНІОРАМ

У  ЦЬОМУ  ЧИСЛІ :



Новацтво

Гуртки матимуть сходини он-лайн – майже
вс� гуртки вже розпочали працю
Виховники будуть переводити з гуртками
зайняття до своїх проб � вм�лостей
Оч�куємо знову розпочати сходини в
дом�вц� тод�, коли матимемо на це дозв�л
ВАЖЛИВЕ – просимо батьк�в п�дтримати
працю юнакування � запевнити, що Ваша
дитина вповн� � корисно бере участь у
зайняттях

Поки що, зв’язков� сл�дкують за
можливостями, чи реально в�дбути
юнацьк� табори в якомусь формат� вл�тку
2020р, якщо пандем�я мине � до серпня
буде дозв�л, що безпечно таборувати
Розглядаємо �нш� м�сцевост�, де таб�р м�г
би в�дбутися 
Якщо у Вас питання про юнацький таб�р
просимо звертатися до зв’язкового/ої
Будемо р�шати до 1го травня � пов�домимо
Вас у той час

Програма - 

 
Свято Весни - НЕ в�дбудеться в травн�, як
було запляноване – над�ємося перенести на
к�нець вересня
 
Кур�нн� табори -

Референти та гн�здов� надсилатимуть сп�льн�
зайняття
Незабаром, почнемо зайняття по роях до нової
вм�лост� <Пластуй ОнЛайн>. З ц�кавою програмою,

ця вм�л�сть скерована спец�яльно на зм�ни в
сусп�льств� � сп�лкування в час пандем�ї
Виховники будуть переводити з роями зайняття
до своїх новацьких проб
Оч�куємо знову розпочати сходини в дом�вц� 

Новацьк� табори 2020р. скасован�
Ус� отриман� зголошення будуть знищен� 
Якщо Ви вже заплатили за таб�р, вишлемо Вам
повний ф�нансовий зворот

Програма - 

тод�, коли матимемо на це дозв�л 
 
Свято Весни - НЕ в�дбудеться в червн�, як було
запляноване 
 
Табори -
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Юнацтво
З ОГЛЯДУ НА КОРОНАВІРУС, ДОЗВОЛЬТЕ

ПОДІЛИТИСЯ З ВАМИ НАЙНОВІШИМИ НОВИНАМИ
ЩОДО НАШОЇ ПЛАСТОВОЇ ПРОГРАМИ.

 
Велика подяка за пластов� ризи для нашого
капеляна. Ризи були посвячен� п�д час Крайового
Пластового З’їзду, 1го березня, 2020р.
 
На фото – пл.сен.Андр�й Ґеник-Березовський, "V",

о.др.Роман Лобай, Мар�йка Ф�л�йович

Дарунок в�д пл.сен. Андр�я Ґеник-
Березовського



108 рок�в Пласту!

Старш� пластуни пропонують доставити
харч� та �нш� потр�бн� реч� сен�орам. 
 
Вони створили систему, де сен�ори можуть
замовити харч�, або медичн� й �нш� потр�бн�
реч�, � старш� пластуни їм усе привезуть. 
„Ми дбаємо про Вас � Ваше здоров’я, �
не хочемо, щоб Ви непотр�бно 
виходили поза хату в тепер�шн�й час“- старш�
пластуни
 
Просимо написати е-пошту на
plastfooddelivery@gmail.com з Вашим �м’ям
� числом телефону. Старш� пластуни Вам
подзвонять, щоб прийняти Ваше
замовлення. 
 
 
 
 
 
 
 

В�тання Головного Проводу - 
 
Дорог� Пластуни!
 
...Цього року ввесь св�т опинився перед новими
викликами. І Пласт у св�т� адаптувався до нових
обставин - ми перейшли в онлайн сп�лкування �
сходини, шукаємо нов� способи, щоби розвивати Пласт
та дух пластування. Багато з цих нововведень та
�нновац�й будуть вт�лен� в пост�йних програмах Пласту.
 
Пласт - це Велика Гра, це велика св�това с�м’я, це
осередок в якому ми знаходимо своїх друз�в. Пласт - це
осередок, який виховує пров�дних громадян св�ту, а
останн�х 30 рок�в, п�сля в�дновлення Пласту в Україн� - �
пров�дних д�яч�в в ус�х галузях українського сусп�льства.
 
108 рок�в тому в�дбулася под�я, яка стала знаковою для
вс�єї української сп�льноти. На в�рн�сть Богов� та Україн�
присягнули перш� пластов� гуртки. Пласт почав �стор�ї
виховання багатьох покол�нь патр�от�в України...
 
В�д �мен� Головної Пластової Булави щиро в�таємо Вас,
в�д Авд�ївки до Аделаїди, �з 108-р�ччям Пласту. Сили,
наснаги, енерг�ї, творчости та бадьорости у вашому
житт� та в житт� в Пласт�.
 
Сильно! Красно! Обережно! Бистро!
 
пл.сен. Ігор Микита, ЛЧ, Гол. Головної Пластової Ради
пл.сен. Мирон Спольський, ВБ, Гол. Головної Пластової
Булави
ст.пл. Натал�я Босак, Гр, Ґен. Секретар Головної
Пластової Булави
 

ДЛЯ  ДОДАТКОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ  ЗАЙДІТЬ
НА  ВЕБ-СТОРІНКУ:

 
WWW.PLAST.CA/TORONTO
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Чи доставити Вам
харч�?
 

ФОТОГРАФІЇ  -  СТ .ПЛ .ВІРЛ .  АНЯ  КОБИЛЯНСЬКА  +  ПЛ .СЕН .  ХРИСТЯ  КОЛОС ,  ГР  +  СТ .ПЛ .  ДМИТРО  ДУТКА ,  " V "
ОФОРМЛЕННЯ  ОБІЖНИКА  -  СТ .ПЛ .ВІРЛ .  ЮЛЯ  МЕТЕЛИЦЯ

Тримайтеся сильними та здоровими в час
карантину! Дякуємо вс�м, хто тяжко працює для

добра нашого св�ту - ми Вам дуже вдячн�! 
 

Не забувайте п�дтримувати наш� м�сцев�
п�дприємства. 

Ми переживемо цей ун�кальний час разом!
 

СКОБ!


