Комісія Cвяткувань 100-ліття Пласту
Обіжник ч.9 –
4 грудня 2010

Святкування 100-ліття Пласту в Австралії
Вам мабуть уже відомо, що підчас 2011-12 років, Пласт святкуватиме століття свого
існування. Комісія святкувань при ГПБ працює над багатьма проєктами – та календар
подій очікуємо в найближчому часі.
Пишу Вам з проханням зголосити проєкти (незалежно чи вони великі чи малі), над
якими Ви вже працюєте та заохотити вас зголосити нові проєкти з ціллю святкування
100-ліття Пласту. Мета – скласти єдиний список акцій святкування 100-ліття в Австралії,
щоб заохотити всіх до участи.
Подаю список вже знаних проєктів:
Проєкт / Акція
Збірка матеріялів про Пласт в Австралії
до видання Історії Пласту
Збірка матеріялів про Пласт в Австралії
до видання Альманаху Пласту
Фотокнига Пласту Вікторії

Організує / Відповідальний
КПС / Симон Когут
КПС / Славко Когут

Осередок Праці УПС станиці
Вікторії ?
Виставка
Пластовий Музей / Юрко Федик
Філателістичне видання
Юрко Федик
Ювілейна Міжкрайова Пластова Зустріч Оргкомітет / Богдан Гузій
(ЮМПЗ) в Австралії
Вмілість (УПЮ) 100-ліття Пласту
ГБ УПЮ приготовляє / виховники
УПЮ провадять
Збірка фондів на потреби розбудови
КПС
Сокола в Україні
Організація поїздки пластунів з
?
Австралії до святкувань в Україні,
Америці
Збірка фондів вислати юнаків/чок та
?
виховників на ЮМПЗ в Україні в 2012 р.
Шукаємо інших долучитись до організації цих акцій!

Пропоную і такі проєкти / акції:








Ювілейний Баль / Бенкет / Апель в кожній станиці
Виконання доброго діла відвідини старечих домів, праця у food banks, чищення
довкілля (clean-up) і т.п.
Святкування 100-ліття першої Пластової Присяги – 12 квітня 2012 р.
Спільні акції з Австралійськими Скавтами
Інтерв'ювання пластунів сеніорів / старших осіб про початки та розвиток Пласту в
Австралії
Збирання матеріялів для пластового музею-архіву у Львові
(www.museum.plast.org.ua)
Екологічний Проєкт „Cто дерев на століття” - Знайти якусь околицю, де місто би
дало дозвіл посадити дерева і так створити пластовий сад/гай

Що зорганізує ваш курінь / гурток / осередок праці ???

Очікую відгуків до кінця січня 2011 р. щоб реклямування подій могло би розпочатися в
новому році.

Готуйсь / СКОБ!

Ст. пл. Лариса Радіон
Реф. Святкування 100-ліття Пласту при КПС-Австралія

