ВИБОРЧА КОМІСЯ НАЧАЛЬНОГО ПЛАСТУНА
Дорогий Друже /Подруго!
Просимо Вас взяти участь у виборі Начального Пластуна.
На цей пост іменовано 3 кандидатів:
пл. сен. Андрій Дурбак
пл. сен. Орест Гаврилюк
пл. сен. Любомир Романків
У залученні пересилаємо інформації про пост Начального Пластуна та про кожного кандидата.
Теж залучуємо:
• Виборчий листок ( бальот)
• Малий конверт
• Більший конверт (з адресою).
Голосування є таємним, тому кожний голосуючий повинен особисто:
• Вписати на виборчому листку знак X у квадратику перед прізвищем кандидата на котрого віддає
свій голос. ТІЛЬКИ МОЖНА ГОЛОСУВАТИ НА ОДНОГО КАНДИДАТА!
• Вкласти виборчий листок у малий конверт. Заклеїти. На конверті нічого не писати.
• Вкласти малий конверт у більший (заадресований) конверт. Заклеїти. На цьому більшому конверті
обов’язково написати своє ім’я і прізвище та свою адресу (Можливо вже є наліпка з Вашим ім’ям).
Писати чітко і виразно – рекомендуємо ДРУКУВАТИ.
• Реченець одержання Виборчих листів є 30 вересня 2009 р.
• Висилати на адресу:
Виборча Комісія Начального Пластуна
c/o Stephen L. Szyszka
10801 Burr Oak Way
Burke, VA 22015
USA
Ваш голос буде НЕ важливим:
• Якщо не буде відданий згідно з поданими інструкціями.
• Якщо Вашого імені і прізвища на зовнішному конверті не можна відчитати.
• Якщо Вашого імені і прізвища немає в офіційних списках повноправних членів Пласту
Вашої Крайової Пластової Старшини на день 30 квітня 2009‐го року.
• Якщо Ви голосуєте на виборчому листку на більше ніж одного кандидата
• Якщо Ви вишлете більше ніж один виборчий листок.
СКОБ!

Виборча Комісія НП

ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ПОСТ НАЧАЛЬНОГО ПЛАСТУНА/
НАЧАЛЬНОЇ ПЛАСТУНКИ
Хто є “Начальний Пластун/НачальнаПластунка?”
Начальний Пластун (Начальна Пластунка) стоїть на чолі Українського Пласту як уосіблення
його ідейної та устроєвої єдності, його безперервної дії і традиції. Він є ідейним провідником
Українського Пласту та його почесним репрезентантом.
Хто був Начальним Пластуном?
Першим Начальним Пластуном був Северин Левицький (Сірий Лев). Другим – Юрій
Старосольський, який помер 1991‐го року. Третим є Любомир Романків.

Що Начальний Пластун/Начальна Пластунка має робити?
Права й обовя’зки Начального Пластуна мають головно почесний і репрезентативний
характер. Він (вона) іменує на найвищі пластові ступені й надає найвищі пластові відзначення.
Чи інші народи мають Начального Пластуна?
Цілий ряд скавтських організацій (але не всі) мають подібний пост. Chief Scout або Head Scout.

Хто може бути Начальним Пластуном /Начальною Пластункою?
Пластун сеніор, який пластував уже в УПЮ, веде прикладне пластове й особисте життя та
втішається загальним довір’ям і пошаною.

Як довго урядує Начальний Пластун/Начальна Пластунка?
Начального Пластуна обирають на 6 років. Після того він може (але не мусить) бути переобраний
на ще одну каденцію.

Хто вибирає Начального Пластуна /Начальну Пластунку?
На Начального Пластуна голосують усі повноправні члени УСП і УПС.

Хто є повноправним членом?
Той (та), кого дотична Крайова Пластова Старшина за такого (таку) уважає.

Андрій Дурбак
“Побратими”
Народжений 21 вересеня 1948 в Буенос Аірес, Арґентина
Одружений, двоє дітей. Живе в Чікаго, Ілл.
Пластова діяльність: Вступив до Пласту 1958 р., в станиці Чікаго,
США.
Член 7‐го Куреня УПЮ ім. Івана Чмоли в Чікаго, де склав
Пластову Присягу в 1962 р.
Діловодства: Зв’язковий, Гніздовий, Кошовий, Вихсвний
референт, член Станичної Ради, Станичний. Комендант таборів
УПН і спецтаборів УПЮ. Курінний Побратимів УСП і УПС.
Пластові відзначення: Святого Юрія в Бронзі і Сріблі.
Замітний вклад у пластову організацію: Був спів‐основником
Куреня ”Побратими” і спів‐авторем звуко‐зорових програм про
Пласт і ЮМПЗ‐1982.
Виховав двоє дітей, які є пластовими впорядниками.
Громадська діяльність:
Співорганізатор “Дня Солідарности” в Чікаго і співавтор звуко‐
зорових програм про право‐захисний рух на Україні та про УПА. Співорганізатор Українсько‐Американської
Асоціяції Поліцистів (НААП), програми стежування старшин МВД та СБУ України по американських
навчальних закладах поліції, і міжнародної конференції на тему боротьби з організованою злочинністю,
яка відбулася в Києві, в серпні 1984 р. У серпні 2001 р. одержав відзначення мера міста Чікаго за видатну
громадську працю. Зараз виконує функцію президента НААП, член Парафіяльної Ради та голова
будівельного комітету церкви св. Йосифа в Чікаго, член Кредитового Комітету Каси Самопоміч у Чікаго.
Професійні осяги і діяльність:
Магістер соціяльної і кримінальної юстиції, Lewis University, Ill, США. У 1995 р. був призначений
начальником підрозділу охорони шкіл при міській поліції міста Чікаґо. В 2000 р. був призначений
директором відділу охорони всіх публічних шкіл в Чікаґо, яку виконував до травня 2009 р.
Вклад Пластові будучи Начальним Пластуном:
Будучи Начальним Пластуном, я маю намір працювати над дальшим розвитком Пласту в Україні та
діяспорі де проживають українці. Старатимуся використовувати засоби модерної комунікації для
зовнішнього поширення інформації про пластову програму виховання і внутрішнього поліпшення
пластової дії.
Візія:
Уявляю Пласт у майбутньому більш відкритою і толерантною організацією, де на кожному кроці
пануватиме Пластовий Закон, а особливо братерськість і доброзичливість. Наше відношення до Закону
проявляється добрими ділами на користь нашої громади і всього людства, а це призведе до ширшого
розвитку нашої столітної організації.

Орест Гаврилюк
“Чорноморці”
Народжений 18.VII. 1931 у Винятинцях, біля Заліщик, Україна.
Одружений, троє дітей, одна внучка. Дружина і усі діти є пластунами.
Живе в штаті Пенсилванія.
Пластова Діяльність: Вступив до Пласту 1943 р.
Член гуртків:
Гурток прихильників, Гімназійний курінь, Коломия.
Гурток ”Сокіл”, 5‐ий Курінь УУПЮ і Самостійний Гурток ”Олень”,
Міттенвальд, Німеччина.
Діловодства: Всі гурткові, кур. писар, курінний ”Чорноморців” (УСП і
УПС), впорядник УПН і УПЮ, кошовий, станичний, крайовий референт
УПН‐ів, крайовий діловод вишколу, член Крайової Булави УПС,
діловод морського пластування при КПС і ГПБ, писар, референт
вишколу й кількакратно провідник Орлиного Круга та головний
булавний УПН‐ів, редактор ”Вогню Орлиної Ради” (18 років) і
“Бібліотечки ВОР”, комендант таборів УПН і УПЮ (сухопутніх і
водник), вишколів : морського пластування, ”Рад Орлиного Вогню”,
голова Управи ”Сокола”, двічі годова Головної Пластової Булави й
двічі голова Головної Пластової Ради. Відвідав усі краї, де діє Пласт.
Тепер: Курінний суддя й редактор листка ”Чорноморець”,
адміністратор Фонду Сокола (15 років).
Наділений IV‐им відзначенням УПЮ, I‐им УСП, Орденами св. Юрія в сріблі (двічі) й у золоті (двічи).
Основник Пластової Груни Сент Луїс, член‐основник Кадри Виховників/Орлиного Круга, уклав дев’ять збірників
методичних матеріялів для новацтва. Ініціятор повернення пластової ідеї в Україну, установлення зв’язків зі Світовим
Скавтським Бюром. Довів до публікації Правильника УПС. Уклав ”Кодекс обов’язуючих пластових приписів”.
Громадська діяльність:
Як голова Корпорації св. Трійці у Вашингтоні, довів до встановлення парафії, започаткування будови церкви.
Професійні осяги і діяльність:
Війсковий лікар. Спеціяліст Охорони Здоров’я . Полковник американської армії (у відставці). Випускник Школи
Командування й Генштабу. Командував військовими частинами на війні у В’єтнамі й пізніше в Німеччині. Бувший
шеф відділу Превентивної Медицини і заступник коменданта головного військового шпиталю в Вашінгтоні, дорадник
головного лікаря Армії щодо контролі недуг. Тепер консультант у питаннях кваліфікації рекрутів. Член Українського
Лікарского Товариства Північної Америки (бувший Голова відділу Меріленд, тепер скарбник відділу Пенсільванія),
Наукового Товариства Шевченка, вісьмох американських професійних товариств. Автор кількох наукових праць.
Голова Фундації ”Добро Творити”. Біографії в енциклопедіях: Української Діяспори, Коломийщини, Сучасної України,
в збірнику ”Українці в Північній Америці”.
Вклад Пластові будучи Начальним Пластуном:
Досвід минулого і труд майбутнього життя.
Візія:
Пласт мусить неухильно зберігати ідейні певні устійнені Дрстом. Передбачую розквіт Пласту в Україні, місію Пласту
як берегиню укаїнськости молоді діяспори.

Любомир Романків
“Cіроманці”
Народжений 17 квітня 1931 в Жовкві, Україна, нежонатий. Живе в
штаті Нью Йорк.
Пластова Діяльність: Пластун від 1943 року – ВСУМ, 1946 ‐ Пласт –
організатор гуртка Дятелі в Берхтезґадені, Німеччина, опісля гуртка
Вовки, курінь ім. Святослава Завойовника – член курінної команди, у
Фраймані – Мюнхені.
Перша проба – в 1946 році, II і III проба – в 1947 і 1948 роках.
I ступінь виховника УПН і УПІО 1947, ІІ ступінь УПЮ 1948 р.
Діловодства: гуртковий, член кур. Ком., організатор куреня і
зв’язковий, виховник гуртка УПЮ, організатор гнізда і гніздовий,
організатор і командант пл. таборів, співорганізатор станиці
Едмонтону, зв’язковий, кошовий, станичний, генеральний секретар
КПС США, член ГПБ, голова ГПР, Начальний Пластун.
Відзначення – ІІІ, ІІ, І юнацькі, ІІІ і ІІ УСП, св. Юрій у сріблі, св. Юрій у
золоті.
Виготовив організаційну структуру КПС і КПР та правильники дій, які
були одобрені і практикуються у США посьогодні.
Від 1991 року – координатор співпраці ГПБ і Пласту в Україні. Брав
участь, дораджував і унапрямлював діяльність усіх з’їздів Пласту в сучасній Україні,зазнайомлював майже кожну
КПС і КПР України з їх обов’язками, надавав часті телефонічні поради впродовж каденції. Запропонував структуру
Пласту України, збудовану за областями (округами), районами (паланками), концепт професійних платних
працівників КПС і обласного коменданта, перенесення центру Пласту до Києва. Досьогодні зібрав на Пласт в Україні
$400,000, на поїздки на два Джемборі ‐ Нідерланди (1995), Чілє (1999), $90,000. Співініціятор старання про приняття
Пласту до СОСР. Відбув неодноразові поїздки у тій справі та справі двох джемборі до Женеви, Криму та Арґентини.
Брав участь у двох Джемборі. Ініціював і перевів головні збірки на Виховний Фонд Дрота ($70,000). Ініціятор Фонду
Начального Пластуна, подбав про реєстрацію, був головним збирачем коштів. Посприяв реєстрації Богдана
Гаврилишина у члени Baden‐Powell Fellows, передав йому відповідальність за подальші перeтрактації з Женевою.
Побував в усіх країнах де існує Пласт, вів переговори з урядом на різних рівнях в Україні. Активний учасник усіх
зборів КУПО, конгресів, ЮМПЗ, і майже усіх крайових зї’здів Пласту в США, Канади й Україні.
Громадська діяльність:
Голова Молодіжної Секції СКВУ, організатор і керівник 2‐х сесій Молодіжної Секції СКВУ, член президії СКВУ,
Організатор університетських курсів Української культури в Mercy College, штат Нью Йорк.
Професійні осяги і діяльність:
Ступінь Доктора в ділянці металюргії і матеріялів (1962), хемічний інженер (1955). Екзекутивний Директор і Fellow
фірми IBM, голова відділу процесів і мікроструктур. Дійсний член Академії інжених наук України (1991). Винахідник
головок і процесів їх будови для твердих дисків, уможливив персональні комп’ютери, інтернет, й інші електронічні
частини комп’ютера. Отримав 4 найвищі світові наукові відзначення. Автор 65 патентів, 150 статей, 350 доповідей,
редактор 10 наукових збірників, почесний член НТШ, ІЕЕЕ, ЕСS.
Вклад Пластові будучи Начальним Пластуном і Візія:
Далекосяжна стратегія розбудови Пласту в Україні і діяспорі. Міжнародні зв’язки Пласту для добра України.
Координація праці пластунів з метою виховання позитивно думаючих громадських і політичних діячів, будівничих
сильної держави на добро народу і України.

