26-го травня 2007р.
До проводу і членів 15-го куреня УСП “Орден Залізної Остроги”
Дорогі друзі:
Як Вам відомо, на Пленумі ГПБ 1-го листопада 2006р. у Києві діяльність Вашого куреня
призупинено. Скликано комісію щоби розглянути Вашу діяльність, і подати до ГПБ рекомендацію відносно майбутнього Вашого куреня. Комісія складалася з трьох членів:
пл.сен. о.Олександра Воловенка – голова, пл. сен.Тані Джулинської та пл.сен.Юрія
Кузьмовича. У своєму звіті комісія запропонувала Ваш курінь розв’язати. Підстави їхньої
пропозиції подані у звіті який оприлюднений на інтернет-сторінці ГПБ. Ви звіт читали, і
просили нагоду подати Ваші зауваги до нього до 24-го травня, на що ми погодилися.
“Зауваги та пропозиції ...” Вашого куреня ми одержали 25-го травня, і прочитали. Ваші
відповіді непереконливі й незадовільні. Ми слухали їх кількакратно у минулому, коли Ви
хотіли купити трохи часу. Маєте два вигідні стандарти: успіх одного з членів – успіх куреня; промах одного з членів – неколективна відповідальність. Час це змінити.
Перед Вашим вступом до Пласту Ви повинні були добре ознайомитися з ідеологією і метою Пласту. Пласт створено для всебічного патріотичного самовиховання моральних і
корисних громадян українського народу і держави. Пласт непартійний і безконфесійний.
Пласт не є школою для війська, партії, інших політичних чи “громадських” організацій,
будь-якого руху, націоналістичної ідеології, релігії і т.п. Пласт не є школою для осіб, що
дотримуються ненависницьких ідеологій, чи напрямків (шовіністів, фашистів, расистів, чи
релігійних фанатиків). Пластова ідеологія не тільки уникає всяких крайностей, а навпаки –
навчає зрівноважености й злагоди.
На жаль, провід Вашого куреня не все те розумів, не зважаючи на багаторазові зустрічі,
розмови і вияснення з боку КРК і КПР України, ГПБ, і представників інших пластових куренів України. Ваш провід прагнув зробити з Пласту кузню кадрів для свого куреня, який
сповідує мілітаристичний дух з ультра-націоналістичним нахилом, а тих, котрі не погоджувалися з ідеями Вашого проводу, уважав негідними, що мали б покинути Пласт, або
котрих остаточно треба з Пласту викинути. Так члени проводу Вашого куреня явно
писали у багатьох своїх твердженнях і трактатах. Тим з Вас, котрі дальше переконані, що
це правильний підхід до пластового виховання молоді, ми пропонуємо покинути Пласт, і
створити собі іншу організацію для завершення Вашої цілі.

Пластові проводи на станичному, обласному, крайовому і головному рівнях, включно зі
Зборами КУПО, у минулому звертали Вашу увагу, що Ви дієте не по-пластовому.
Закликали Вас змінити Ваш підхід до виховання Вам довіреної пластової молоді. Щоби
заспокоїти пластові проводи, Ваш курінний провід багато обіцяв КРК і КПР України, ГПБ
та представникам інших пластових куренів України, що припинить не пластову дію у
курені й поза ним, але обіцянок не дотримав. Ваш провід поступав нечесно – обіцяв одно,
а робив зовсім друге. Пласт не буде толерувати не пластову ідеологію у своїх рядах! Ваші
не пластові дії мусять бути припинені! Ви ними до нині нанесли багато шкоди Пластові,
політизували Пласт, і вносили постійно непорозуміння і розбрат у Пласт.
Ваші численні прояви не пластової постави, анекдотні спостереження і зажалення
проводів і багатьох Пластунів в Україні та діяспорі, як також рекомендація Комісії
ГПБ, вказують на одно. Однак, беручи до уваги позитивний вклад праці в розбудову
Пласту та у виховну працю поодиноких Ваших членів, даємо Вам останню нагоду
вирішити долю свого куреня. Тому що у Ваших “Заувагах та пропозиціях куреня ...”
Ви запевняєте нас про брак крайностей у Вашому курені, наші нище подані пропозиції не повинні страшити Вас.
ГПБ відкладе ухвалу про розв’язання куреня ОЗО лише за таких умов:
Провід куреня, і кожен його член особисто, формально, на письмі, задекларує:
(а) Що підтримує загально у Пласті прийняті пояснення 3-ох Головних Обов’язків Пластуна, і Пластового Закону, відкликуючи всі документи і відрікаючися від них (загально курінні чи поодиноких Ваших членів, формально прийняті Конвентом куреня чи ще неприйняті через “свою змістову невиробленість”), що декларують ідеологію куреня не сумісну з
пластовою, та що відтепер Ваша курінна ідеологія стане загально-пластова.
(б) Що інтереси Пласту є вищі інтересів куреня. Тому мусите змінити “Слово” прихильників чи майбутніх членів куреня (“Слово стрільця ОЗО”, “Слово отрока”, “Слово добровольця ОЗО”, та інші) таким чином, щоб інтереси Пласту Ви ніколи не підпорядковували
інтересам куреня. Курінь для Пласту, а не Пласт для куреня!
(в) Що накази правочинно обраних пластових проводів треба виконувати.
(г) Що накази проводу куреня не вищі від наказів крайових і головних пластових проводів, не можуть суперечити тим наказам, або пластовим принципам чи основам.
Провід куреня, і кожен член особисто, формально, на письмі, відречеться і відмовиться від
курінної теорії й ідеології, що несе мілітаристичний, ультра-націоналістичний і політичнопартійний (чи “громадсько-організаційний”) напрямок у Пласт. Ви відречетесь і відмовитесь від створення у юнацтві “прихильників куреня”. Ви відречетесь і відмовитесь від усіх
фізичних покарань новацтва, юнацтва і старшого пластуньства в усіх випадках виховної
діяльности.
Провід куреня має дати КПР України оцінку діям поодиноких членів куреня, які своїми діями спричинили будь-яку шкоду імені Пласту (чи надати перестороги, заборонити займатися виховною працею, виключити з Пласту). Це обов’язково виконати до кінця червня
2007р. КПР України, не Ваш курінь, рішатиме як поступити з тим, хто провинився.

Ваша ухвала, як і всі декларації, мусять бути виконані до 7-го червня 2007р. Про все
будуть повідомлені всі члени Пласту світу.
Якщо провід куреня і члени особисто приймуть умови ГПБ, ухвала Пленуму про розв’язання куреня буде відкладена на невизначений термін. Але навіть одна провина, будь-якого рівня, проти обіцяного автоматично вимагатиме термінової ухвали ГПБ.
Якщо провід куреня не прийме умов ГПБ до 7-го червня, Пленум ГПБ призначений на 9го червня візьме це питання до ухвали.
СКОБ!
пл.сен.Володимир Базарко, ЧК
голова

пл.сен.Віра Моллс, Бур.
писар

ЗАЯВА
На сходинах
ухвалила таке:

червня 2007р. курінна старшина куреня “Орден Залізної Остроги”

Ми прочитали листа ГПБ від дня 26-го травня 2007р., за підписом голови, пл.сен.В.
Базарка і писар Віри Моллс, і принимаємо його умови.
Ми заявляємо:
(а) Що підтримуємо загально у Пласті прийняті пояснення 3-ох Головних Обов’язків
Пластуна, і Пластового Закону. Відкликаємо всі документи, і відрікаємось від них, (загально курінні чи поодиноких наших членів, формально прийняті Конвентом чи ще неприйняті через “свою змістову невиробленість”), які декларують ідеологію куреня, не
сумісну з пластовою. Відтепер наша курінна ідеологія така сама як загально-пластова.
(б) Що інтереси Пласту є вищі інтересів куреня. Змінимо “Слово” прихильників чи майбутніх членів куреня (“Слово стрільця ОЗО”, “Слово отрока”, “Слово добровольця ОЗО”,
та інші) таким чином, щоби ніколи інтереси Пласту ми не підпорядковували інтересам
куреня. Курінь для Пласту, а не Пласт для куреня!
(в) Що виконуватимемо накази пластових проводів.
(г) Що накази проводу куреня не будуть у нас вищі від наказів пластових проводів, не будуть суперечити тим наказам, або пластовим принципам чи основам.
Відрікаємось і відмовляємось від до тепер практикованої і пропагованої курінної теорії й ідеології, що несе мілітаристичний, ультра-націоналістичний, та партійно-політичний
(чи “громадсько-організаційний”) напрямок у Пласт. Відрікаємось і відмовляємось від
творення в юнацтві “прихильників куреня”. Відрікаємось і відмовляємось від усіх фізичних покарань новацтва, юнацтва і старшого пластуньства, в усіх випадках виховної діяльности, у домівці підчас року чи на таборах – від фізичних надусиль, зомбування, психічного тиску на вихованців, та зобов’язання їх дотримування таємниці і приховування перед
іншими Пластунами, пластовими проводами і батьками того, що відбулося між нами.
Зобов’язуємось перестати узурпувати владу в Пласті, перебирати пости на різних рівнях: гніздових, зв’язкових, станичних і крайових через застосування морального тиску і
залякування наших друзів Пластунів, які не є членами куреня ОЗО.
До кінця червня 2007р. переглянемо дії поодиноких членів куреня, визначимо, хто з
них шкодив доброму імені Пласту, і запропонуємо проводові Пласту, як з ними повестися.
КПР України, не курінь, рішатиме їх долю.

_______________________
курінний

__________________________
писар

ЗАЯВА
Я, ___________________________ прочитав листа ГПБ від дня 26-го травня 2007р., за
підписом голови, пл.сен.В. Базарка і писар Віри Моллс, і принимаю його умови.
Заявляю:
(а) Що підтримую загально у Пласті прийняті пояснення 3-ох Головних Обов’язків Пластуна, і Пластового Закону. Відрікаюсь і відмовляюсь від всіх документів (загально курінних чи поодиноких наших членів, формально прийнятих Конвентом чи ще неприйняті через “свою змістову невиробленість”), які декларують ідеологію куреня, не сумісну з пластовою. Відтепер моя особиста, як і наша курінна, ідеологія така сама як загальнопластова.
(б) Що інтереси Пласту є вищі інтересів куреня. Зміню “Слово” прихильників чи майбутніх членів куреня (“Слово стрільця ОЗО”, “Слово отрока”, “Слово добровольця ОЗО”,
та інші) таким чином, щоби ніколи інтереси Пласту ми не підпорядковували інтересам
куреня. Курінь для Пласту, а не Пласт для куреня!
(в) Що виконуватиму накази пластових проводів.
(г) Що накази проводу куреня не будуть для мене вищі від наказів пластових проводів, не
будуть суперечити тим наказам, або пластовим принципам чи основам.
Відрікаюсь і відмовляюсь від до тепер практикованої і пропагованої курінної теорії й
ідеології, що несе мілітаристичний, ультра-націоналістичний, та партійно-політичний (чи
“громадсько-організаційний”) напрямок у Пласт. Відрікаюсь і відмовляюсь від творення в
юнацтві “прихильників куреня”. Відрікаюсь і відмовляюсь від усіх фізичних покарань новацтва, юнацтва і старшого пластуньства, в усіх випадках виховної діяльности, у домівці
підчас року чи на таборах – від фізичних надусиль, зомбування, психічного тиску на вихованців, та зобов’язання їх дотримування таємниці і приховування перед іншими Пластунами, пластовими проводами і батьками того, що відбулося між нами.
Зобов’язуюсь перестати узурпувати владу в Пласті, перебирати пости на різних рівнях:
гніздових, зв’язкових, станичних і крайових через застосування морального тиску і залякування наших друзів Пластунів, які не є членами куреня ОЗО.
До кінця червня 2007р. разом з іншими членами куреня, перегляну дії поодиноких
членів куреня, визначу, хто з них шкодив доброму імені Пласту, і запропоную проводові
Пласту, як з ними повестися. КПР України, не курінь, рішатиме їх долю.

_______________________________
підпис

дата ___________

