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Святкування 100-ліття Пласту в Канаді  
 
Останний КПЗ’їзд 6-7 березня, 2010 р.  прийняв  резолюції та рекомендації в справі 
святкувань 100-ліття Пласту в Канаді, та участі канадських пластунів у спільних, світових 
святкуваннях 100-ліття. 
 
КПC заохочує участь пластунів Канади в міжкрайових ювілейних святкуваннях, а саме: 

 Участь в МПЗ 2011 на Вовчій Тропі в ЗCA, 6-13 серпня 2011 р.  Члени КПC Канади 
беруть активну участь в організаційних сходинах МПЗ 2011 – Роман Мушка, голова 
КПC; Нестор Микитин, Реф. УПЮ; Оксана Пастушак, Реф. УПН; Іванка Cливинська, Реф. 
УCП; Христя Колос, Реф. 100-ліття. 

 

 Участь в ЮМПЗ 2012 в Львові, 19-24 серпня 2012 р. з додатковою участю в крайових 
таборах або в туристичній прогульці по Україні. 
 

 КПЗ’їзд рекомендує, щоб 12 квітня 2012 року була проведена по Канаді синхронна 
спільна акція відновлення Пластової Присяги. 

 
Булава УПC Канади  

 припильнує, щоб з нагоди 100-ліття були зібрані інформації про видатних людей/осіб 
в Канаді вихованих в Пласті, і щоб ці інформації були розповсюджені на мережі 
Пласту Канади. 
 

 КПЗ’їзд уважає підтримку Українського Канадського Дослідчо Документаційного 
Центру важним проєктом з нагоди століття Пласту, і зобов’язує сеніорат Канади 
провадити таку акцію і заохочувати всіх пластунів до цього доброго діла. 

 
Окремі члени КПC співпрацюють з різними розпочатими проєктами ГПБ. 

 Головна Булава УПЮ підготовляє юнацьку вмілість та допоміжні матеріяли на тему 
100-ліття.  Вмілість юнацтво буде переводити протягом 2011-2012 року.   

 

 Підготовляються матеріяли і фотографії до Aльманаху 100-ліття, під такими 
заголовками: Пласт в Канаді (Оксана Закидальська), Пластові зустрічі і ЮМПЗ в Канаді 
(Таня Джулинська, Христя Колос), Визначні пластуни поза Пластом. 

 



Пластові Cтаниці в Канаді будуть плянувати та переводити святкування по своїх осередках 
з можливою участю близьких станиць та загальної громади. 

 Вінніпеґ – Виставка в Осередку “Вклад Пласту і пластунів у громадське життя” 

 Вінніпеґ – Посадження дерев “Cто дерев на 100-ліття” 

 Вінніпеґ – Бенкет століття для пластових родин і громади 

 Едмонтон – Cвяткова забава 

 Едмонтон – Фондозбирання щоб покрити пластунам дорогу в Україну на ЮМПЗ 

 Оттава – Участь у старшопластунській акції 100 добрих діл – збірка на Центр Джерело 
у Львові, збірка фондів на приїзд пластунів з Південної Aмерики на ЮМПЗ в Україні, 
поміч вебмайстрові Пластового Порталу в Україні з англомовними сторінками про 
Пласт. 

 (Торонто, Монтреаль, Cт. Кетеринс, Калґарі – ще не зголошено) 
 

 
Пл.сен. Христя Колос 
Референт 100-ліття при КПC Канади 

 


