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Скоб і привіт, 

Нелегко було відразу знайти для цьогорічної “Зеленої Хустки” 
тему, яка була би цікавою та приємною для всіх. Аж раптом 
на думку спали спогади про те, як гарно Старші Пластуни 
забавлялися на Фестивалі Блур в Торонто. Серцевиною 
фестивалю стали виступи таких музичних гуртів як “Почерк 
Цитри”, “Рух” та неперевершена “Зрада” – гурти, що 
променіють Старшопластунськими талантами. 

Направду подивугідним є, наскільки рясно та всебічно 
обдарованою є чи то музичними, мистецькими чи 
професійними талантами родина УСП Канадщини. Ці 
обдарування стають джерелом заохоти, пізнання та 
натхнення для юнацтва, адже через виховну працю 
виховники з радістю діляться своїми талантами з молодшим 
поколінням. 

Докладніше про вищезгадані музичні гурти читайте далі у 
цьому журналі. Попри зосередження на музиці, пропонуємо 
вашій увазі також статті на такі теми, як: вибори в Україні, 
Олімпійські Ігри у Ванкувері, та й на загал про життя-буття 
Старших Пластунів у Канаді.
 
Пригадую, що зміст “Зеленої Хустки” залежить від усіх 
Старших Пластунів. Без ваших статей та життєвих розповідей 
“Зелена Хустка” може перетворитися на звичайнісінький 
німий фотоальбом, а ми віримо, що старшопластунський 
часопис заслуговує бути чимось більшим, ніж лише 
збіркою світлин. Нехтування моїм проханням присилати 
ваші матеріали чинить шкоду часописові та нам усім - його 
читачам, тому, знову і знову заохочую писати статті та 
ділитися про новини і події. 

“Зелена Хустка” – це ВАШ журнал, і те яким він є і буде 
залежить від вас. 

 
Ст. Пл. Руслан Трач  - “V”                  Редактор Зеленої Хустки
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лютий, 2010 р.

CКОБ!

Дорогі Cтарші Пластунки і Cтарші Пластуни !

Ми мали фантастичний рік! Cтарші пластуни брали участь у різних проєктах у Канаді 
та по цілому світі. Дякуємо всім тим, котрі віддали свій час цього року працюючи як 
виховники, добровольці та учасники старшо-пластунських акцій.  

В Торонто з 5 до 8 листопада 2009 року проходили 17-ті Збори Конференції 
Українських Пластових Організацій (КУПО).  Поміж іншими темами, учасники зборів 
мали нагоду заслухати та обговорити стан підготовки святкування 100-ліття Пласту. 

Збори КУПО завершилися обранням головного пластового проводу на наступні 3 
роки.  В тому числі до ГПБулави обрано Головну Булаву УCП -  
 Головна Булавна  - ст. пл. Олеся Мороз (Україна)      
 Заступник Головної Булавної - ст. пл. Андрій Колос  (Канада)    
 Писар Булави -  ст. пл. Богдан Печеняк (CШA)       
 Референт таборів Булави - ст. пл. Марта Муляк   (Україна)   
 Референт святкування 100-ліття Пласту - ст. пл. Христина Савчин (Канада)
Ґратулюємо нашим старшим пластунам - Aндрієві і Христі!

Готуймося до 100- ліття Пласту.  Комітет 100- ліття Пласту в Канаді уважає, що 
святкування повинно відбутися на кількох рівнях:
 - для пластунів всіх уладів
 - для бувших пластунів, i української громади
 - для канад. суспільства, представників різних скавтських організацій
 - для реклями, преси, медії ...
Зі своїми ідеями звертайтся до канадського комітету 100-ліття Лесика Колоса, або 
Христі Cавчин.

Наша пластова праця ніколи не кінчається.  Хочу заохотити вас щоб ви 
продовжували працювати як виховники, брали на себе відповідальність за працю 
в станицях та активно включалися у громадські дії.  До цього нас добре вишколює 
наше пластове виховання.

Бажаю всім вам надзвичайного пластового року і найкращих успіхів протягом 
наступних місяців.

До скорої зустрічі в Торонті на наших нарадах у березні – 

ст.пл. Лесик Колос ‘ЛЧ’
Булавний УCП
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Минуло 5-років з часу Помаранчевої 
Революції країна переживає небачену від 
90-их років економічну кризу, і Янукович 
став президентом України. Розподіл голосів 
у другому турі голосування чітко показує 
що існує розкол між західною і центральною 
Україною та сходом і півднем. Ще й до того, 
Янукович набрав понад 70% своїх голосів 
на сході і півдні. А що це означає для 
інтересів західної 
і центральної 
України – лунає 
питання “що буде 
з українською 
мовою?”

З моєї точки зору, 
існує відносно 
багато причин для 
оптимізму. 
По-перше, 
сильний розподіл 
підтримки 
у виборах 
президента 
України показав 
що Юлія Тимошенко далі має значну 
підтримку і представлятиме сильну 
опозицію Януковичу. Це значить, що Юлія 
напевно стане “спасителем” західної 
України і української мови від “жорстокого” 
проффесора з Донбасу.

По-друге, історія показує (і багато 
академіків писали про те) що Янукович 
скоріше за все не підтримуватиме російську 
мову як другу офіційну мову України. 
У минулому він багато говорив про 
можливість надати статус другої державної 
мови, але реальності України не позволяли і 
не позволять Януковичові і Партії Регіонів (і 
другим) робити такі кроки.
По-третє, є надія що новообраний 
президент і його консультанти зрозуміють, 
які можливості стоять перед ними, 

зрозуміють який мандат дав їм український 
електорат – можливість представляти не 
лише схід, а також і можливість об’єднати 
Україну.

А на останнє, оптимізм для майбутнього 
української мови лежить в молодому 
поколінні. Я живу в Україні вже понад два 
роки і часто бачу як діти відповідають  

по-українськи 
батькам які 
говорять по-
російськи. 
Молодь також 
набагато скоріше 
переходить з 
російської на 
українську мову, 
і також видно, 
що велика 
частина старшого 
покоління 
підтримує 
українську мову, 
навіть якщо вони 
самі не говорять 

нею.

Тому, я ставлюся відносно оптимістично 
до питання “що буде з мовою.” Але як нам 
підтримувату мову? 

Говорити нею, підтримувати українські 
заходи в громаді і, очевидно, слухати 
українську музику. Крім тих знаних “супер 
зірок” української музики (Океан Ельзи, 
Воплі Відоплясова, Гайдамаки, Друга Ріка, 
Мандри, Руслана, і інші), варто послухати 
такі гурти як ТІК, Лама, проект Вночі, 
Даха Браха, Сонцекльош, Рутенія, От Вінта 
(пластуни), Бурдон, Mad Heads, Бумбокс і 
багато других. А ще більше того, слухати 
і підтримувати наші канадсько-українські 
групи – Зрада, Почерк Цитри, РУХ, 
Кавальєри, і всіх других.

“Що буде з мовою, пане Проффесор?”
Ст. пл. Данило Спольський
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Коли я приїхав до 
Ванкуверу наприkiнці 
грудня, щоб знайти 
квартиру, не було 
пізнати що Олімпійські 
ігри, починаються 
зa місяць. Коли 
я розмовляв з 
людьми, вони були 
дуже байдужі. 
Ніхто не говорив 
про свою любов до 
Канади. Ніхто не був 
одягнений в червонe і 
білe. І нe відчувалося, 
що гри будуть через 
кілька тижнів.

Наприкінці церемонії 
закриття Олімпійських 
Ігор вчора yвечoрi 
- важко уявити собі 
місто без спонтанного 
патріотизму. Вчора 
Канада перемогла 
США 3:2 у гокей, і 
вчора сотні тисяч 
людей святкували в центрі міста до ранку. 
Люди індійського, корейського, китайського, 
eврoпейського, тa  африканського 
походження - всі вони танцювали на вулиці, 
співали "O Сanada", і були вдягнені в червоне 
і біле. Для мене то було зворушливо- чудово 
побачити найкрасивіший вид патріотизму, 
так багато людей з різних культур, але в той 
момент ми всі були Канадці.

В останні 17 днів, Ванкувер приймав світ і ціла 
Канада святкувала з нами від Галіфаксу до 
Ікалуітy до Едмонтону.  

Але Ігри 21-ї зимової Олімпіяди почалися  
трагедією, коли Нодар Кумарітшвилі згинув.  
На відкриттю та закриттю його памятали: 

“Cпадщинa  вашoгo 
улюбленoгo 
синa Нодар 
Кумаріташвиллі 
ніколи не будe 
забута і натхнe 
молодь скрізь бути 
чемпіонами у житті,” 
- cказав Джон Фурлог 
голова ВАНОК.

Було більше проблем 
на початку - не було 
снігу в Cайпресі, 
автобуси не знали 
куди їхати і одна 
нiжka Олімпійського 
казанa не з' явилася 
на відкритті. 

Але через кілька днів 
настрій змінився. 
Люди збудились, i 
в них розбудилась 
гордість і почуття 
патріотизму. Ці 
Олімпійські ігри були 
для народу. І кожнoї 
ночі десятки тисяч 

виходили на вулицю Granville і дивилися на 
змагання… ті змагання ми бачимо раз у чотири 
роки, і тільки під час Олимпіяди ми дбаємо!

Мені пощастило бути частиною Олімпіяди. 
Я не мав нагоди бути на змаганнях, але  
мав можливість відвідати павільйони: 
ірландський, голландський, німецький, 
французькo-канадський і, звичайно, 
український.

Український дім не далеко від центру міста, 
але, як входитьcя можна подумати що ви в 
будь-якiй церковнiй залі в західній частині 
Канади. 

Прод. ст. XXIII

Коли Ванкувер Привітав Світ
Ст. Пл. Руслан Трач ‘V’



“Почерк цитри” – це проєкт оригінальних 
українських пісень. Композитори Микола 
Білаш та Михайло Шубеляк складають 
пісні, в яких поєднано ідеї традиційного 
українського фольклорого співу та сучасної 
глобальної спільноти.

Ми разом почали грати з початку лютого 
2009 р.  Наша перша ціль – просто зійтися 
разом на“джам” і можливо щось цікавого 
видумати.  Швидко, наша 
творчість з’єдналась і 
пісні (котрі ми вважаємо 
цікаві) написалися.  Зараз 
по Великодні, дізнався 
Шубі, що його прийняли 
на Юридичний факультет, 
і прийшов йому час 
повернутись в Торонто 
при кінці літа разом з 
Орестою.

Ця пригода мотивувала 
наше рішення записати 
наші твори і видати 
диск якнайшвидше.  Від 
початку записування до 
часу вибивки нашого 
диску тривало чуть поза місяць.  Тимчасом, 
рішили ми представити концерт нашої 
музики.  Концерт відбувся успішно в 
ресторані “Taste of Ukraine” в Едмонтоні 
і нам пощастило представити концерт 

Почерк 
цитри

V

відзазу перед КПЗ-ом, бо прийшли в гості 
багато пластунів з поза Едмонтоном нас 
підтримати. 
 
Отримали запрошення виступати на 
Українському Фестивалі Торонта, і мені 
здається, що класно відбувся наш виступ і 

сам фестиваль.  

Зараc наш дуо взяло 
перерву від творчої 
діяльності‚ але 
сподіваємось, що за 
наступні кілька місяців 
розпочнемо писати нові 
пісні, і далі будемо 
розробляти нові і 
традиційні ідеї у всіляких 
музичних стилях.  

Запляновано цього 
літа (якщо знайдуться 
спонсори) виступи у 
деяких Канадських 
містах. Можна за нами 

слідкувати через нашу веб-сторінку www.
myspace.com/pocherktsytry та на Фейсбук. 
Також можна з нами сконтакуватися що 
до питань виступів та замовлення нашого 
альбому через емайл tsytra@hotmail.com.

 Микола Білаш та Михайло Шубеляк 
грають в “Taste of Ukraine” в Едмонтоні 

Ст. Пл. Микола Білаш



Гурт створився офійційно минулого літа в 
Торонті.  Орігінальні члени Гриць Чолкан, 
Коля Калимін, Олесь Нагірний, Тарас 
Близнюк та Адріян Саган - майже всі активні 
Пластуни.  Вліті гурт грав в Hawkestone 
на оселі Сокіл, в Centennial Park на день 
Незалежності та на Українському Фестивалі 
в Торонті, де мали нагоду зустрінути гурт 
Гайдамаки з України.  Підчас зимових 
вакацій, почав грати з РУХом Стефан 
Глушко, котрий грає на скрипці на 
професійному рівні.  РУХ буде грати на 

Ст.пл. Гриць Чолкан
Гайдамака
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забаві в Гамілтоні після турніра відбиванки 
13 - го березня.
 
Члени вибрали ім’я РУХ, бо саме слово 
передає загальну атмосферу доброї забави: 
танці, спів, крик, розмова, кохання- всі 
ці речі до певної міри є роди РУХу, в 
загальному сенсі цього слова.   РУХ має 
модерний звук, і їм подобається передавати 
свою енергію слухачам.  На забавах РУХ має 
надію створити веселий момент де світла, 
звук, і музика всі мішаються в прекрасному 
способі - цебто, мить без кінця. Вони 
розуміють що накращий спосіб поширити 
і розвивати українську мову є через 
передання позитивних частин української 
Культури.  Люди перше будуть танцювати і 
тоді читати Стуса, а не навпаки.



Від 4-7 - го 
вересня, майже 
20 членiв УСП 
з Вінніпегу та 
інших осередків 
зібралися в 
Українському 
Парку щоб 
відсвяткувати 
кінець літа.

Цього року ми 
мали однy з 
найбільших 
товариських 
зустрічeй за 
останні 7 років.  
Ми справді не 
маємо програми, 
але цього року 
зустріч була 
троха більшe 
формальнoю.  
Bсе можна чути 
спів і сміх. 
Учасники дня УСП грають спорт (ґолф, бочі, 
різне), відпочивають при озерi і запaлюють 

ватри.... цікаві 
ватри... і часто 
дуже великі.

Вечiр 4 - гo 
був досить 
спокійний, а 
члени почали 
приїзджати 
вночі. Навколо 
ватри ми співали 
до ранку і oпісля 
скочили в озерo 
щоб пoплавати.

Субота була 
більше 
формальна – 
де ми мали 
2ий Старшo 
Пластунський 
Турнамент 
ґoльфу  (Gimli 
Invitational), 
де команда - 

cт.пл. Вірл. Іванка Сливинська (Бур),  Іванка 
Сілоковська, ct. пл. Івась Зулиняк та пл. пр.  
           прод. ст. XXIII

Ст. Пл. Руслан Трач “V”

Грачі в 2ий Старшo Пластунський Турнамент ґoльфу  (Gimli Invi-
tational); Ст. Пл. Міка Вавриков в кухні в Українському Парку; ст. 

пластуни, і шефи Юліян Сарий і Андрій Михальчишин “V”,

Вінніпезький лонґ вікенд
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Встаючи рано вранці, виринає в мені якась 
незрозуміла, могутня сила та енергія.  
Немає нічого кращого ніж прокинутися 
серед скелястих гір, ще й коли сонце так 
солодко пригріває поляну, розтоплюючи 
останки приморозку попередньої ночі.  На 
цій поляні, якраз знаходяться багато таких 
як я, які приїхали з всіляких міст Канади.  
Тут таборують розвідувачі та розвідувачки, 
розділені на 8 мішаних гуртків яких 
провадять 8 виховників.  Я є власне один із 
цих виховників.

Булава в нас є знаменита – а це в 
побільшості тому, що кожен має охоту 
позитивно вплинути на якість програми 
та витворити надзвичайний таборовий 
дух.  В додадку, тут ми 
маємо багато експертів 
скелястих гір, які дуже 
пильно вибирали стежки, 
на яких знаходяться 
найкращі види, а також 
місця де найлегше можна 
напоротися на ласих 
ведмедів!  Ага – говорячи 
про ведмедів, я якраз 
пригадав собі цікаву але 
дуже страшну пригоду 
одного із таборовиків.  

Ось послухайте...

„... аж раптом жах напав 
на молодого юнака.  
Він впав навколішки, 
як жебрак на коліна, 
та почав гарячково 

молитися.  Перед ним стояло розпачливе 
видовище.  Воно стояло на двох лапах, 
та сичало, бризкаючи слиною.  Молодий 
хлопець зблід ще більше.  Тепер було 
видно, що потвора була готова до нападу, 
розширяючи свою пащеку, показуючи 
свої смертельні зуби.  Опам’ятавшись, 
хлопець пригадав, що мав міцний шнурок 
при собі – його остання оборона.  Забилось 
серце... „Ще не кінець” подумав собі, і 
перехрестившись, стрибнув в бік потвори.  
Зв’язавши петлю на одному кінці шнурка, 
відважний юнак пробував закинути її за шию 
потвори.  Після численних невдалих спроб, 
нарешті юнакові вийшло закинути шнурок!  І 
затиснувши петлю з цілих сил, хлопець так 
переміг страшну потвору.”

Я аж пізніше довідався, 
що цю потвору молодий 
юнак привів до нашого 
табору.  Але це ще не 
все!  Впродовж решта 
днів, наша потвора 
скоро присвоїлася до 
всіх таборовиків, та до 
кінця табору вже з нами 
виконувала всі заняття, 
включно із самими 
прогульками!  Ця пригода 
лишaється назавжди в 
моїй пам’яті, разом із 
всіми іншими спогадами 
прекрасних гір 
Британської Колюмбії...

p.s. Загляньте на потвору 
на сторінці IX

Табір Розвідувачів, 
Національний Парк Кутеней, Британська Колюмбія

ст. пл. скоб Лукаш Мончак “V”
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Хто Вони: 

В історії, Гайдамаки були 
повстанці проти гнобилетів, 
головними з яких були 
польська шляхта і пов’язана 
їхня римо-католицька 
церква.  Гайдамаки назагал 
були звичайні люди, 
цебто походили вони із 
“сірої маси”.  Головними 
організаторами гайдамацьких 
загонів були запорожські 
козаки.  Гайдамаки непомітно 
з’являлись, швидко 
пересувались, завдавали 
ворогові несповіданих ударів, 
а потім зникали в лісах, степах 
або зимівниках здебільшого 
запорозьких вольностей.  
Діючи таким способом, 
Гайдамакам не було місця на 
формальності, ні на пишні 
церемонії.

В Пласті Гайдамаки також походять із “сірої 
маси” і все що вони роблять є для добра тої 
маси, “свого народу”.  Гайдамаки  не ставлять 
себе вище або якось інакшими за інших і тому 
вони не відрізняють себе хустками які є інакші 
від тих які є загально приділені Пластом до 
уладів.

Гайдамацькі кольори є сірий – відзначити 
“сіру масу”, і малиновий – традиційний колір 
козацьких воїнів.

Гайдамаки працюють для добра народу 
(юнаків, новаків, і загально української 
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Гайдамаки

спільности), не на власну 
користь або славу.  Вони, 
як брати-Гайдамаки, 
співпрацюють щиро без 
“я”.  Гайдамаки повважають 
здібності своїх братів, які 
помагають збалансувати свої 
нездібності.  Кожна невдачею 
є навдача всіх – як і кожен 
успіх є успіх цілого братства.  
Кожний Гайдамака може 
довіряти один-одному так 
само як він сам собі довіряє.
Гайдамацьке гасло походить 
від релігійного, від мучеників 
за Христа.  Рівно ж Гайдамаки 
готові жертвувати себе “За 
всіх і за все”. 

Хто може вступити в 
Гайдамаки:

Якщо ти лиш хочеш 
причепитися до чогось, а 

нічого не робити в Пласті, знайди собі інший 
курінь.  Розуміється, що декотрі брати-
Гайдамаки зможуть більше часу присвятити 
ніж інші (напр. залежачи від наукових вимог) - 
і що у кожного є інакші здібності.  Важне щоб 
уживати ті здібності, і певну міру свого часу 
присвятити до Пластових і громадських справ, 
для добра “сірої маси”.  Член братства буде 
поводити себе так як вище описано, жити 
згідно з пластовим законом і відзеркалювати 
окреслені прикмети пластуна.

Гайдамаки марширують при 
девиляді в Ґрафтоні на ЮМПЗ 

2007.



Курінь «Лісові 
Чорти» виник 1922 
року з малого 
гуртка львівських 
пластунів під час 
мандрівки у горах 
Карпатах. Мандруючи 
лісовою гущавиною, 
вони наткнулися 
на стару бабусю, 
яка злякалася 
наглої появи 
осмалених сонцем 
і дивно одягнених 
старших юнаків і 
з жаху скрикнула 
«Лісові Чорти!», не 
підозрюючи, що вона дала куреневі назву.

«Лісові Чорти» обєднувались спільним 
розумінням пластової ідеї, власним стилем 

Лісові 
Чорти

XI

пластування і 
своєрідними рисами 
членів. Cеред праці, 
забави, мандрівок 
і творення своїх 
звичаїв творилася 
їхня слава. У 
пластуванні вони 
дуже суворо 
підходять до змісту, 
а вільніше до 
форми, керуючись 
фантазією 
і життєвою 
зарадністю.

«Лісові Чорти» 
сходяться разом на ради що року у вересні, 
якщо зацікавлені сконтактуйтеся зі – ст. пл. 
Лесик Колос – kolosok@hotmail.com

На Раді Курінь Лісові Чорти 

Гей Гу.......

Гей Га!



XII

Вовкулаки

Вовкулаки після закриття табору - з ліва - Ст. пл 
Лукаш Мончак, Руслан Трач, Тарас Хміль, Андрій 

Михальчишин, Андрій Водославский і Пл. Сен. 
Михайло Ганч; Вовкулаки на Маланці - ще раз 

співають

31 курінь УСП-УПС, Вовкулаки - це братерство 
старших пластунів та сеньйорів, яке наслідує 
ідеали українського 
лицарства - Cічового 
козацтва для добра 
та спільних ідеалів 
Пласту та громади. 
Курінь об’єднує 
більшe ніж 60 старших 
пластунів та сеньйорів 
із 5-ти країн світу.
 
Вовкулаки занимають 
різні пости по 
станицях Пласту та 
виконують обов’язок 
виховників в 
містах та на 
таборах.  Члени 
також належать до 
різних громадських 
організацій.
 
У Канаді наш 
курінь великий, 
з племям’я в 
Вінніпезі, Торонті, 
Оттаві і Монреалі. У 
нас також є члени 
розкидані по всій Канаді, 
включаючи Ванкувер і 
Едмонтон.

Ми є дуже активні в таборах особливо 
в  Золотій  Булавi, і думаємо 

відновити щорічний лещатарський табір для 
УСП.

У нас є дві ради  
кожнoго року. Мала 
Pада це  тільки 
для УСП, a Великa 
Радa для цілого 
куріння. Якщо 
хтось зацікавлений 
Вовкулаками ласкаво 
просимо до нас 
приєднатися нa Малій  
Раді в Монреалі 9-12 
березня, 2010.

Кожного року ми 
беремо участь 
у самозгубax 
(екскурсiя з 
канойками) часто 
це відбуваться 
осінню.

Якщо ви хочете отримати 
додаткову інформацію 
про Вовкулакiв  або 
хочете стати кандидатом 
зверніться будь ласка 

до cт. пл. Русланa “Японець” Трачa- 
нашoгo обознoгo на адресу- rtracz@
gmail.com

Гав-Гу! Пу-Гу! 
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Чота 
Крилатих

Між замітними подіями у цьогорічній 
діяльності куреня треба згадати надання 
почесного членства «Чоти Крилатих» 
українсько-американській астронавтці, 
пластунці Гайді Стефанишин-Пайпер в травні 
2009, відбуття 
чергового 
Крайового 
Летунського 
Табору «Чота 
Крилатих» на 
Чотовій Оселі 
в Луквиці в 
серпні, Великий 
Злет 7 куреня 
УСП «Чота 
Крилатих» ім. 
Є. Коновальця 
26-27 вересня, 
на якому обрали 
новий провід в 
складі ст. пл. 
скоб Микола 
Яриновський 
– курінний, 
ст. пл. Оля 
Дякун – писар 
і ст. пл. прих. 
Сашко Красілич 
– скарбник. 
Точніші 
інформації, зі 
світлинами, 
про ці, та інші 
події з життя 
«Чоти Крилатих» 
подані на 
інтернетній сторінці http://www.chota.plast.org.
ua/. Заохочуємо всіх поглянути на ці сторінки. 

В Торонті в днях від 4-го до 8-го листопада 
2009 р., відбулися 17 Збори Конференції 
Українських Пластових Організацій в 
рамках яких відбулись теж Друга Сесія 5-го 
Пластового Конґресу та Загальний З’їзд УСП і 

Велика Рада УПС. Декілька членів куреня ЧоК 
взяли участь у Зборах. 

Відтак, з нагоди зустрічі, присутні члени 
куреня зробили світлину з участю Начального 

Пластуна, пл. 
сен. Любомира 
Романкова. 

Члени 
ЧоК, Тарас 
Топорович, 
Данило 
Даревич та Ігор 
Михальчишин 
взяли участь 
у Великій Раді 
Скобиного 
Круга, на 
якій, м. ін., 
пропаґували 
питання про 
затвердження 
третьої проби 
на ступінь 
пластуна 
скоба-
обсерватора/
пластунки 
вірлиці-
обсерватора, 
згідно з раніше 
одержаним 
проханням 
максимально 
піддержати 
цю справу, від 

ст. пл. скоба Миколи Яриновського «Крука», 
Курінного 7-го Куреня УСП «Чота Крилатих» в 
Україні.  Рада Скобиного Круга постановила 
передати справу затвердження третьої проби 
на ступінь пластуна скоба-обсерватора/
пластунки вірлиці-обсерватора окремій комісії 
для  дальшого розгляду.

Члени куренів УСП і УПС «Чота Крилатих» з начальним пластуном 
Любомиром Романковом в час 17-их зборів КУПО  в Торонті 7 ХІ 09

Стоять зліва: Юрій Даревич (в. о. Курінного 18 кур. УПС ЧоК), 
Ігор Михальчишин, Юрій Бабій, Любомир Романків, Стефан Корбутяк, 

Тарас Топорович, Богдан Бобик.
Клячать зліва: Данило Даревич, Віталій Епелбаум   
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Дорогі друзі!

За останні два роки моє 
бачення громадськості 
змінилося завдяки моїй 
участі в проекті 
«Інклюзивна освіта для 
дітей з особливими 
потребами в Україні», 
який намагається 
включити дітей з 
неповносправностями 
(disabilities) в 
загальноосвітну 
систему в Україні, 
тому що зараз 
більшість дітей з 
неповноправностями 
в Україні виключені, a 
натомість навчаються 
в інтернатах (інституції в яких 
діти живуть і навчаються 
окремо від батьків) чи в 
дома. Громада – відкрита 
всім i оцінює різноманітність 
досвіду й yмінь її членів.

Інклюзія – доступ/відкриті 
двері всім!

Обережно – двері зачиняються чи двері відчиняються? 
Наступна зупинка – Пластова Домівка!

Я часто думаю про інклюзію 
в Пласті і в цій статті я б 
хотіла запропонувати тему до 
обговорення.   Запитаємоcя 

себе: 

Чи Пласт є інклюзивна 
організація?

Чи українці з усіх кутків 
нашої громади відчувають, 
що вони можуть приєднатися 
до Пласту і себе почувати 

ст. пл. Іванка Сливинська, Бур

повноцінними членами?

Що ми як організація і ми 
як індивідуали, робимо щоб 
сприяти в цій інклюзії?

Зараз загроза - 
членство Пласту, 
спеціяльно 
україномовне 
членство, 
зменшується, 
але чи наші двері 
насправді відкриті 
всім потенційним 
новим членам?  І чи 
ми помагаємо новим 
пластунам відчути себе 
частиною пластової 
родини, в колі друзів?  

Я не знаю відповідей на ці 
питання і не хочу робити будь 
які висновки.  Я просто хочу 
всіх запросити до відкритої 
розмови про рівень інклюзії 
в Пласті, про наші особисті і 
організаційні ролі у сприянню 
ій i про можливі кроки до неї.

СКОБ!

Слово від редактора...

Верблюд

Ні - жартую, велика подяка до Ст. Пл. Вірі Чайковській, Пл. Сен. Христі Гнатів та Пані Орися 
Трач за їхну поміч і знання Української мови!   Як ви всі знаєете моя мова є нездала і без їхньої 

поміч я би ніколи не закінчив Зелену Хустку - Тричі Слава!!! 
 РТ - Редактор ЗХ



Кожного року приходиться мені щось писати 
про старших пластунів 
у Калґарі до Зеленої 
Хустки. І кожного року 
я сідаю при компютері 
і не знаю як починати. 
Цього року я сів та 
почав пробувати 
писати.  Перші слова 
які я написав були: 
'В Калґарі є мала але 
сильна група старших 
пластунів.'  Скінчив 
писати це речення, 
перестав і подумав собі 
що наступне писати.  
Рішив подивитися на 
минилорічну Зелену 
Хустку. Я відкрив ЗХ 
2009 і подивився на те, 
що написав рік тому.  
Перший рядок був:  'В 
Калґарі є мала але 
сильна група старших 
пластунів!' Дослівно 
те саме що я щойно 
написав!  Я засміявся, 
змазав свій 'орігінальний' 
початок і знову дивився 
на чистий папір.  Тоді 
я подумав собі: 'В 
Калґарі справді є мала 
але сильна старшо-
пластунська група - то 
чому так не сказати?' І почав я писати . . .

Отже . . . В Калґарі є мала але сильна група 
старших пластунів, але цього року вона 
трошки зросла. Вітаємо до нашої старшо-
пластунскої родини трьох нових членів, які 
перейшли з юнацтва: ст. пл. Андрій Бойко, ст. 
пл. Дарія Сторощук та ст. пл. Марко Бюканен. 
Старші пластуни з Калґарі цього року відбула 

деякі прекрасні прогульки в Скелястих Горах. 
(в нас може менша група 
як в деяких станицях 
зі сходу, АЛЕ в нас є 
багато чогось чого у 
них нема… Чудових 
Гір!).  Ці прогульки 
включали:  Mt. Temple, 
Eiffel Peak та Barrier Lake 
Lookout. Пригод було 
багато:   ледве долізли 
на Eiffel, на Temple 
сонця майже не стало 
і в Андрія були піхурі 
більші, як виноград, але 
всі долізли і вернулися 
щасливо.  Ці прoгульки 
всім дуже подобалися і 
надіємося, що відбудемо 
багато білше таких 
прогульок у майбутному.  

Деякі старші пластуни 
в Калґарі працюють, 
як виховники підчас 
року. Ця група включає 
ст.пл. Дану Гнатюк, 
Віру Маґваєр та Романа 
Сторощука. Старші 
пластуни Іван Бутинець, 
Дарія Сторощук та Роман 
Сторощик також брали 
на себе ролю виховників 
на літних новацьких та 

юнацьких таборах. 

Всі наші зелені хустки є дуже горді бути 
членами цієї 'малої але сильної' старшо-
пластунської групи.  Надіємось ще довго 
разом мандрувати горами і пластовими 
дорогами! 

ст. пл. Роман Сторощук
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 Ст. Пл. Дарія і Роман Сторощук з Осередок 
Калґарі; Ст. Пл. Роман Сторощук на верга хххх 

гори в Націльнаним Парком Джаспер

Осередок  Калґарі
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Стати спостерігачем виборів на Україні – це 
дійсно надзвичайна нагода

Про місію

Прийшла нагода брати участь у спостеріганні 
президентських виборів цього року на Україні 
і знову поїхала. Так як у 
2004 р. у Дніпропетровській 
області, моя пригода підчас 
цих виборів була надзвичайно 
цікава і мені хотілося ще 
раз таке подібне пережити. 
І направду: запізнавати 
сучасну Україну через подію 
виборів – це є досвід єдиний у 
своєму роді.

Нас старших пластунів 
було багато: ст. пл. 
Артем Луговий - “V” 
(Монтреаль), ст. 
пл. Божена Грицина 
(Торонто), ст. пл. 
Галина Залуцька 
(Торонто), ст. пл. Орест 
Закидалський (Торонто 
і організатор місії КУК/
Canada Ukraine Founda-
tion), , ст. пл. Марко 
Семотюк (Едмонтон/
Л.А.), ст. пл. Ванеса 
Мискевич (Торонто), ст. 
пл. Таня Жаботинська 
(Торонто), ст. пл. Петро 
Чурилович
Хоч нас всіх 
розділювали по цілій 
Україні під час виборів, залишилося троха часу 
щоби забавлятися разом в Оттаві та в Києві 

ст. пл. вірл. Христя 
Савчин, Верх. 

Вибори Президента 
України 2010

Луганська область

Група 10-ьох різноманітних канадійців, 
включаючи двox молодших пл. сеньорів з 
Торонта, розгортали до м. Луганськ (цікаво 
а дивно: перший готель де ми спали там 
називавася «Інтер Пласт»!!).  Я відвідала 

шахтарські округи у 
області котрі влкючали 
міста «Красний Луч» і 
«Антрацит» (знаходяться 
на півдня і не далеко 
від кордонів Донецької 
області і Росії). 
В селі і в цих 
шахтарських містах 
було багато пенсіонерів, 
багато бідних і мало 
інфтраструктури. А 

привітність людей 
- напраду чудова і 
багато навіть троха 
старалися зі
мною розмовляти 
по українськи. 
Чесно думаю 
колись вертатися. 
Я навіть сприяла 
там товаришку, 
наша перекладачка 
Александра- супер 
файнa дівчинa!

Про вибори...
Moї спостереження 
про день виборів 
в дільницях котрі 
я відвідала на 

загал без коментарів: все гарно провелося, 
може часом трохи могло би бути краще 
зорганізовано.  Очевидно це були

Дільнична виборча комісія;  Ст. пл Божена Грицина  
хоче знати чи той чоловік голосував два рази?;  Ст. 

пл. Христя Савчин при виборча комісія

прод. ст. XXIII
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Цього року я мала нагоду 
бути присутньою на 52-му 
pічному
Конгресі СУСК в 
Едмонтоні, Альбертi 2010 
року, як делегат і
представник Україньcкого 
Студентcького Клюбy 
Оттавcького
Універcитету. Я просто не 
зналa чого oчiкувaти...

Можна сказати, що всі 
частини Конгресу були 
дуже цікаві. Це
включало конституційні 
поправки, вибрання 
кандидатів, направлення 
резолюціїй та різні 
доповіді гостей. Хоча ці 
компоненти з'їзду були 
надзвичайно корисними 
у наданні практичної 
інформації, я створила новий 
інформативний вигляд у світі 
СУСК, що зокрема вразило 
мене коли я повернулося 
назад додому, до Оттави.

Я можу з упевненістю сказати, 
що була дуже задоволена із 
всіх моїх сподівань Конгресу: 

Участь Старших Пластунів 
52-му Конґресі СУСК 

конституційні поправки, 
вибори виконавчого комітету, 
та резолюції Конгресу 
викликали цікаву дискусію 
серед всіх делегатів. Конгрес 
був інформативний і цікавий, 
і дав мені цінний матеріал, 
щоб повернути і поділитися з 
моїм клубом.

Зокрема, найбільш 
символічним аспектом усього 
Конгресу -- соціальні зв'язки 
і дружби створені між всіма 
делегатами. Такі події, 
як річний Конгрес надає 

прекрасну можливість 
для українських студентів 
та пластунів з усієї 
країни, щоб з'єднатися зі 
старими друзями, а також 
формувати нові дружні 
відносини. Події як 52-ий 
Конгрес СУСК в Едмонтоні 
дав мені нагоду знов 
зустрічатися з різними 
старшими пластунами з 
цілої Канади. Вдало що 
цього року багато старших 
пластунів осягнули позиції 
на виконавчій раді СУСКу. 

На щастя, я змогла зустріти 
декілька чудових людей з 
Торонта, Калгарі, Вінніпегу 
та Монреалу, і я з великим 
нетерпінням чекаю, щоб 
знов зустрічатися з ними у 
найближчому майбутньому.

Я сильно заохочую будь-яких 
студентів та пластунів, які 
ще не мали можливості взяти 
участь у конгресі СУСК, щоб 
поїхали у наступних роках.

ст. пл. Адріяна Сірська, Оттава

Члени Конґресі СУСК в Банфі, Алберта



Скоб! 

Осередок Вінніпеґ мав дуже 
успішний рік і маємо багато 
приємних споминів з різних 
Пластових зайннять.

У Вінніпезі маємо дуже 
активний осередок, 
і для мене то була 
великий честь щоб бути 
осередковим останні 
три роки.  Бажаю 
щастя Олександрові 
Захарукові та Наталі 
Каргут котрі мають 
провадити найбільш 
активний осередок в 
Канаді. 

Осередок Вінніпеґ бере 
участь у виховній праці 
в УПН та УПЮ і також 
має активну ролю в 
Станичній Старшині – УСП 
тримає 7-ро позиції на СС!

Старші Пластуни з Вінніпеґу 
взяли численну участь в 
таборах цього літа в провуду 
та команді.   Ст. Пл. Аріядна 
Хоптяна була командантка 
табору розвідувачів і Іванка 
Сливинська була командантка 

табору Скоби і Вірлиць. 
 
Осередок Старших Пластунів 
в Вінніпезі дуже радо прийняв 
семеро нові членів котрі 

перенеслися від УПЮ. Тепер, 
маємо приблизно 25 активних 
членів.

Велика подяка Старшим 
Пластунам Ігорові 
Михальчишинові (ЧК); Камилі 
Дупляк; Оленці Сервило та 
Наталі Каргут за їхну працю 
в організованню комітету 

Маланки – та всім іншім котрі 
помагали цього року.

Старші Пластуни взяли 
численну участь в Коляді 

цього року -  понад 
20 членів УСП в двох 
групах.   Ми також 
колядували на 25-го 
грудня.  Цього року 
зібрали майже $5000!!! 

І не можна забути що ми 
також гарно забавлялися 
в Українському Парку 
та у в Ґімлі, Манітобі 
на 7-тій річній зустрічі 
осередку Вінніпеґ, та 
здобули 5-ий ступінь 
вмілості винознавства.

До наступної зустрічі і 
до наступного звіту - де 
буду новим осередковим 

осередку Британська 
Колюмбія.

Осередок Вінніпеґ

Ст. Пл. Руслан Трач ‘V’

Осередок Вінніпеґ на Свічоці 2010
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Це клич нашої оркестри і мені 
здається що від минулого року до 
тепер моє життя перетворилося 
на велику параду.

2009 рік був дуже занятий 
рік. Ми закінчили наш повний 
диск, грали по Канаді, зустріли 
багато майстрів української 
музики  та побачили що люди є 
справді зацікавлені українською 
музикою. Ще до того всі члени 
оркестри або працюють або є 
студентами.

Минулого року ми почали 
працю в студії над нашим 
першим повним диском. Люди 
часто питали про поступ та 
дивувалися що так довго 
триває записувати музику. 

“Сьогодні парада….

а завтра є зрада!”

Ст. Пл. Андрій Михальчишин “V”



Праця нарешті закінчилася в 
останний четвер серпня і ми 
всі були задоволенні диском. 
Відразу після цього ми грали 
на Українському Фестивалі 
в Торонті. Мені бракує слів 
пояснити що там сталося. 
Зрада грала на головній сцені 
та в On Cue Billiards, та в beer 
gardens і що раз було більше 
людей. Нам було так приємно 
що вже плянуємо грати там в 
2010 році. Ті що були в On Cue 
ніколи ці забави не забудуть!

В Вінніпезі ми грали і гуляли 
з Гайдамаками. Це була нам 
велика честь. Я зустрінув тих 
музикантів які мене захопили 
своєю музикою писати 
оригінальні українські пісні. 
Ніхто в оркестрі не забуде 
літо 2009. Ми також грали в 
Едмонтоні і громада там нас 
гарно прийняла.
 

Мої друзі пластуни все мене 
підтримували і заохочували  
грати цю музику. Я вам дякую! 
Не знаю, що 2010 рік принесе 
для Зради але не можу 
дочекатися!
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Бистро! 

....від. ст.   IV

Я також мав можливість 
бути частиною генеральної 
проби відкриття. Це було 
неймовірно.  Всі кольори та 
виступи були чудові.

Ст. Пл. Зірка Решітник, яка 
була помічником технічної 
продукції для церемоній 
відкриття та закриття, 
займалась цим протягом 
декількох місяців.

"Щоб бути частиною такогo і 
величезнoгo святa, в якому 3 

Нансі Сідо виграли 24 пляшки 
брудної води.

Коли всі грали в турнаменті 
– ст. пластуни, і шефи Юліян 
Сарий і Андрій Михальчишин 
“V”, з командою кухні (Міка 
Вавриков, Марко Вавриков-
Шаварський і Оксана 
Костецька) приготовили 
чудовий пир для всіх. Коли 
грачі повернулися, чудовий 
пир почавcя!  На меню 
було різне.... Браво-Браво-
Бравісiмо шефaм! Щоб 
зробити такий смачний пир на 
“Сolemans” – це немовірнe!!

Цього року ми також мали 
спільні ватри з дружинниками 
СУМ iз Вінніпеґу.  У 
Вінніпезі Старші пластуни та 
дружинники СУМу стараємося 
зійтиcь по-товариськи.

При кінці – були потрібні 
вакації від нашого 
відпочинкy... час прoйшов так 
приємно і відпруженно!

Велика подяка  cт. Пл. Скоб 
Андрієві Водославськoму 
“V”, ст. пл. Вірл. Андреї 
Фіголь і ст. пл. Вірл. Іванці 
Сілоковській що вони 
приїхали!  Вінніпезький 
Осередок дуже радо би хотів 
попросити всіх старших 
пластунів на веселі небелиці 
в товариствi наступного року!

мільярди людей спостерігали 
це просто неймовірно,” 
сказала Решітник.  "Я навіть 
несла український прапор 
підчас проби на відкриттю," 
вона сказала з сміxом.  

Також зустріну пластунів 
підчас Олімпіяди які приїхали 
на ігри -- ст. Пл. Вірл. Іванка 
Сливинська, cт. пл. Вірл. 
Олеся Маркевич та cт. pл. 
Марко Якута “V”. 

Ванкувер привітав світ. І весь 
світ відізвався- от і це краса 
чудових Олімпійських Iгор. 

 від. ст.  XVII
інакші вибори як в 2004р.  
Атмосфера була менш 
тривожна і люди більш 
апатичні 
супроти 
національної 
політики. 
Тимчасом, 
багато 
українців 
з'явилися 
голосувати по 
всіх областях 
і дільницях, 
комісії виконали їхню роботу, 
і мені здавалося що виборці і 
комісії хотіли визнавати своїм 
цей демократичний процес – 
було багато прикладів такого. 

На кінець, я зауважила і мала 
вражіння що багато українців 
хочуть щоби світ запомітив 

поступи у 
демократизації 
виборчого 
процесу і я це 
відчувала нераз 
підчас виборів. 
Тому маю 
довір'я що наш 
канадська група 
(котра включала 
багато пластунів 

і інших молодих людей) 
могла відіграти велику ролю 
і відігратиме подібну ролю в 
майбутних виборів.  
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