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Святкування 100-ліття Пласту в ЗСА
Крайова Пластова Старшина закликає і заохочує всіх пластунів до
чисельної участи в міжкрайових, крайових, станичних і курінних святкуваннях:
Святкування відбуватимуться в 2011-2012 роках – відзначаючи заснування
перших пластових гуртків до складання першої Пластової Присяги.
Крайова Пластова Старшина ЗCA організовує успішне переведення
наступних святкувань:
-Міжкрайова Пластова Зустріч ‘МПЗ 2011’, яка відбудеться в днях 6-го
до 13-го серпня 2011 р. на пластовій оселі Вовча Тропа, Іст Четгем, Ню Йорк.
Зустріч плянується спільно з Пластунами Канади та запрошується пластунів
інших країн.
-переводиться конкурс відзначки МПЗ-2011 серед юнацтва
-Ювілейна Міжкрайова Пластова Зустріч ‘ЮМПЗ 2012’ – Святкування
100-ліття з пластунами України і цілого світу яке відбудеться у днях 19-го до 24го серпня у Львові, з додатковою участю в крайових таборах або в туристичній
екскурсії по Україні. Заохочуємо участь пластунів ЗCA до участи і до булав.
-День Пластової Присяги – 12 квітня 2012, плянується одночасно по
станицях відзначити і взяти численну участь в акції відновлення Першої
Пластової Присяги.
-Aльманах 100-ліття - Крайова Пластова Старшина організовує матеріяли
до Альманаху 100-ліття і заохочує дописи всіх частин.
-Cтаничні святкування.
Додатково кожна станиця ЗCA урочисто відсвяткує 100-ліття Пласту не
тільки з пластунами, але й спільно з українською громадою та представниками

інших молодіжних організацій, а також американських та інтернаціональних
скавтів. Станиці проголошують свої святкування Референту 100-ліття ЗCA.
-Вмілість 100-ліття Пласту. Зв’язкові і виховники переведуть вмілість
100-ліття Пласту, видану Головною Булавою УПЮ.
-Запис живої історії . Кожна станиця переведе інтерв’ю сеніорів, старших
пластунів, юнацтва, новацтва та запише на відео, авдіо та фото живу історію, за
переліком попередньо узгоджених питань. Даний проєкт є рекомендованим КПС
проєктом на третю пробу для старшого юнацтва.
-Улади Старшого Пластунства і Сеніорату беруть активну і чисельну
участь у всіх вище поданих святкуваннях. Додатково плянують підтаборові з’їзди
під час МПЗ, організовують матеріяли до Альманаху 100-ліття Пласту. Особливо
звертаємося за допомогою в справі опрацювання архівів КПC. Крайова Пластова
Старшина з приємністю повідомляє, що старшопластунські курені надзвичайно
віддані справі успішного переведення МПЗ-2011.
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