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Гасло: “Будь іскрою ...”  

Ще при кінці 2008 року Комісія Cвяткувань 100-ліття перевела конкурс на 

гасло святкувань.  Кожен член Пласту міг брати участь та надсилати свої 

пропозиції.  Так в призначеному часі надійшло 19 різних гасел, а комісія 

обмежила їх до 6 кращих, та перевела он-лайн голосування.  Гасло, яке 

було вибране більшістю голосами, надіслав ст.пл. Іван Чир зі Львова: 

“Будь іскрою, як мрієш бачити багаття” 

Комісія щиро дякує, та ґрателює другові Іванові за його проєкт!  Це гасло 

нам сподобалося!  Воно заохочує, промовляє до кожного зокрема, та 

дивиться в майбутнє.   

 Cкажіть нам – Як ви розумієте наше гасло?  Як воно до вас 

промовляє?  Перешліть нам ваші думки і пояснення, а ми помістимо 

їх в дальших обіжниках. 

 Для реклями святкувань 100-ліття Пласту та нового гасла, 

виготовлено та роздано на Зборах КУПО шпильки-відзначки “2012 

Пласт”.  Роздавайте їх другим.  

 Реклямуйте 100-ліття в своїх домівках, 

обіжниках та на своїх веб-сторінках.    

JPEG цеї відзначки, можна знайти тут:  

http://100.plastscouting.org/gudzyk.jpg 

СКОБ! 

пл.сен. Орест Джулинський 

Діловод ГПБ 



Життєпис ст. пл. Івана Чира: 

Народився у Львові 1989 року Божого. З другої кляси навчався у 4 школі міста Львова. У Пласт вступив 

офіційно у кінці вересня 2004 року Божого, встигнувши відбути 2 курінні табори  та бути бунчужним 

на новацькому таборі.  Моїм виховником був Андрій Романчук, ОЗО в гуртку "Беркути" 73 куреня 

УПЮ ім. Івана Богуна. Юнакування закінчив зі ступенем розвідувача. З грудня 2007 маю гурток 

"Вовкулаки", з вересня 2010 - зв'язковий 73 куреня УПЮ ім. Івана Богуна. Допомагаю в організації 

курінних таборів з 2006 року, в проводі крайового кінно-спортивного табору Герць з 2008 року. 

Заступник станичного з фінансів та господарки станиці Львів каденції 2009-10 рр. Член куреня УСП ч. 

15 Орден Залізної Остроги з 2009 року. Дійсний член МАН, секція інформатики. Бакалавр прикладної 

математики та інформатики. Вчуся в магістратурі ф-ту прикл. мат. та інф. ЛНУ ім. Івана Франка. 

 

 

 

Ст. пл. Іван Чир 


