
Осінь 2021р.

Шановна Пластова Родинo!

Вітаю всіх з початком нового пластового року! Ми дуже очікуємо вас побачити і готуємо нашу
домівку та програму до наочних занять цього року. Щира подяка всім, хто спричиняється до цього.

У цьому обіжнику я хотіла також висвітлити працю старших пластунів при нашій станиці які
заслужили собі на похвалу. До цього включається: провід і булава юнацького табору який відбувся у
серпні, за їх надзвичайні зусилля в його організації та успішному переведенні; і група старших
пластунів, які відбули 200 км ровер-о-тон, щоб зібрати кошти на ремонт табору на пластовій оселі. Я
дуже горджуся провідництвом та успіхами цих старших пластунів і дякую їм за їх зусилля прикріпити
нашу пластову громаду в Торонті серед такого надзвичайного року.

Бажаю усім нашим членам та родинам кріпкого здоров'я і приємного пластування!

СКОБ! ГОТУЙСЬ!

пл. сен. Мотря Джулинська
Станична



Станичний Апель
Субота, 25-го вересня
Відкриття пластового року – Станичний Апель – відбудеться в суботу, 25-го вересня о 3-ій поп.
Число присутніх буде обмежене лиш до тих, хто переходить до юнацьтва, старшого пластунства
або отримує відзначення. Повні пластові однострої обов'язкові для тих, хто будуть присутніми.
Для всіх інших, Апель буде доступний віртуально. Точні деталі вишлемо окремо.

Станичний Апель буде дотримуватися поточних вимог і правил COVID-19.

Станичні Загальні Збори
Четвер, 21-го  жовтня 
73-ті Станичні Загальні Збори відбуваються в четвер, 21 жовтня о год 7 веч. Щиро запрошуємо
всіх дійсних членів до чисельної участі! Право голосу будуть мати сеніори і старші пластуни, які
матимуть заплачені членські внески за 2021 рік. Офіційне оголошення будемо висилати окремо.

Реєстрація
Ще не є за пізно зареєструвати
себе або свою дитину на 21/22 рік.
Реченець 18-го вересня

УПН і УПЮ
Кошт:
$500.00 реєстраційне – за дитину.
$200.00 чек – завдаток (датований
15-го червня 2022 р).
$200.00 вписове – одноразове на
родину (лише від нових членів).

Старші пластуни і сеніори
Кошт: $100* ($150 за пару)
*Знижка для студентів і для тих хто
працюють як виховники.

Реєстраційні форми - тут!
 

Прошу звернутися до канцелярії за дальшою
інформацією. 

toronto.stanycia@plastcanada.ca 

https://www.plast.ca/toronto/wp-content/uploads/2021/09/PLAST-TORONTO-REGISTRATION-FORM-2021-2022-Copy.pdf


З нетерпінням чекаємо зустрічі юнаків, юначок та виховників у новому Пластовому році! Готуємо
цікаву і різноманітну програму продовж року. Ми плянуємо мати сходини в Домівці і надворі
скільки буде можливо - але готові перенести віртуально, якщо уряд видасть нові рекомендації. 

Юнацтво - чи ви не певні що вбирати на перші наочні сходини після пандемії? Пластовий одяг
все пасує! Заохочуємо всіх вбирати Пластові або таборові футболки на перші юнацькі
сходини:
в середу, 29-го вересня 
7:30 - 9:00 веч.
Пластова Домівка 

Продовж наступних тижнів, будуть дальші комунікації про гуртки, КОВІД протоколи Пласту
Торонта, і загальний календар зайнять УПЮ на 2021-22 рік. Дякуємо заздалегідь батькам за
підтримку послідовної участі ваших дітей у пластових зайняттях щосереди.

СКОБ!
пл. сен. Марічка Мельник і пл. сен. Меля Мельник 
Спів-референти УПЮ

Вітаємо з новим Пластовим роком!
Ми плянуємо наочні сходини, з відповідними обмеженнями щодо COVID-19 , але готові
перенести віртуально, якщо уряд видасть нові рекомендації. 

Новацькі сходини відбуватимуться суботами від 2:45 - 4:30. Перші сходини відбудуться 2-го
жовтня 2021 в домівці! Календар УПН 2021/2022 року і дальші інформації знайдете на станичні
веб сторінці. До зустрічі 2 жовтня!!

ГОТУЙСЬ!
пл. сен. Христя Медвідська і пл. сен. Юрій Кузьмич, ЧМ
Спів-референти УПН



Вітаємо усіх пластунів станиці Торонто з початком пластового року і раді привітати нових
старших пластунів до УСП Торонто! 

Останній рік був унікальним, і дав нам можливість пережити різні несподівані виклики і створити
можливості, через творчі пластові зайняття. Старші пластуни були активні як виховники,
гніздові, та зв’язкові, і переводили сходини через ЗУМ, плянували й переводили юнацький табір,
і створили перший пластовий Галовінський проїзд автами. Протягом останнього року багато
членів УСП доєдналися до комітетів при станиці та з ентузіазмом брали участь у розвитку
програм УПН і УПЮ, в Апелі, Свічечці, та в інших проєктах. У серпні старші пластуни
зорганізували 200км проїзд на роверах і зібрали понад $13,000 на відновлення табору і
пластової оселі. Ми щиро дякуємо усім старшим пластунам за всю їхню відданість і працю
протягом останнього року. Маємо надію, що буде більше нагод цього року, щоб зустрітися та
поспілкуватися разом! 

Можна очікувати табір УСП на пластовій оселі у Ґрафтоні навесні 2022р., і що відбудуться
декілька ватер УСП. Чекаємо з нетерпінням на можливість співати, відчувати теплоту вогню, і
разом пластувати!

СКОБ!
ст.пл. Люба Маслей і ст.пл. Каля Пиндюра
Спів-референти УСП Торонто

Шукається нову, енергійну управу для сеніорату. 
Це Ваша нагода щось зорганізувати для сеніорату, співпрацювати зі станичною управою і
додати вклад до Торонтонської станиці. Голосіться! За дальшими інформаціями, або якщо маєте
питання - готова і рада з вами поговорити.

пл. сен. Люба Тарапацька 
(647) 880-9686

Шукаємо Виховників

Шукаємо: сестричок/братчиків до УПН і подруг/другів і двох зв‘язкових до УПЮ
 

Просимо звернутися до канцелярії до 30-го вересня 2021 р. 416-769-9998 або 
е-поштою toronto.stanycia@plastcanada.ca 

 
Не можете віддавати час щотижня? Також приймаємо поміч щоб виконати спеціальні
проєкти і події, напр. гутірки, інструктажі, прогульки, і т.п. Заохочуємо вас до участи!

Станиця має готові ресурси і допоміжні матеріяли для виховників і зв'язкових. 



Цього року, літом, пластуни нашої станиці брали участь у різних заняттях - Табір УПЮ, вмілість
Ковід-тер Віє, та 200км “bike-a-thon”, відвідайте нашу веб сторінку або натисніть тут щоб
читати далі!

Щиро дякуємо хорові Веснівка за дарунок нового фортепіано для нашої станиці! Це фортепіано
буде використане різними групами, які користуються нашим приміщенням. 

Дякуємо!

Літо 2021

А ще цього літа, під проводом ст. пл. Олега Ріва четверо студентів пильно працювали, щоб
покращити юнацьку програму і полегшити працю нашого юнацького виховного сектора..
 
Перше, студенти перевели розмови з виховниками і з юнаками / юначками, щоб краще
зрозуміти як краще допомогти виховникампокращити щотижневі сходини.
 
Вживаючи досліди цих розмов, студенти створили плян праці. Продовж решта літа, студенти
створили різні матеріали до вжитку під час сходин: виробили 7 нових книжечок для різних
популярних вмілостей; приготовили більше ніж 10 повно-заплянованих прогульок до різних
цікавих місць в Торонті; та. створили ресурси, які допоможуть нашим виховникам перевести
юнацьку працю до Третьої Проби. Останньо, студенти детально досліджували нагороду «Duke of
Edinburgh» і способи щоби наші юнаки/юначки досягнули цю нагороду через виховну працю і
участь у Пластовій програмі.
 
Без сумніву, праця цих студентів дуже допоможе нашим зайнятим виховникам з поза-таборовим
пластуванням. Щиро дякуємо студентам/пластунам Дем’янові Дякунчакові, Лані Пастушак, Дані
Елиїв і Лук'янові Пейкові.

вмілість Ковід-тер Віє2021 Табір УПЮ 200км “bike-a-thon”

https://mailchi.mp/plastcanada/summer-recap-save-the-date?e=%5BUNIQID%5D
https://www.plast.ca/toronto/2021/08/25/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96%D1%94-2021/
https://www.plast.ca/toronto/2021/08/30/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-2021-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96-%D1%82/
https://www.plast.ca/toronto/2021/08/25/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE-200%D0%BA%D0%BC-bike-a-thon/


Чи ви знали, що крім Торонтонських пластунів, в пластовій домівці ім. Гуцуляків знаходиться
бюро Крайової Пластової Старшини (КПС), Світличка ім. Цьопи Паліїв, та українська кухня
Natalie’s Kitchen? Але в нашому приміщенні також переводять свої зайняття різні групи. Серед
них Etobicoke Suzuki Music, танцювальна група і школа Десна, театр Заграва, юнацька капела
бандуристиів ім. В. Зелінської Золоті Струни, Body Busters Boot Camp, Друзі Джерела, та інші. 

До них останньо долучився Хор Веснівка, який провадить свої репетиції на нашому подвір'ї
кожного вівтірка. А ще, від кінця вересня ми раді будемо щосуботи вітати молодші класи школи
ім. Цьопи Паліїв. В додатку, у нас цього місяця відбувються федеральні вибори Канади!

Ми раді, що пластовою домівкою ім. Гуцуляків користуються стільки різних українських і
громадських груп та організацій. Вітаємо всіх з початком нового року діяльності і заохочуємо
наших членів їх підтримати!

Вітаємо громадські організації в домівці!

https://www.blokmusic.ca/festival
https://www.blokmusic.ca/festival
https://www.blokmusic.ca/festival
https://www.plast.ca/toronto/

