
У центр� - наш
пластовий
символ -

лел�йка, що
перепл�тається
з тризубом.
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сильно! красно! обережно! бистро!
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Грандіозна новина! 
До початку Пластового року маємо нове Пластове лого, що створене спец�ально для

презентування станиц� В�нн�пегу. Ви напевне мали нагоду пом�тити що наше оновленне
лого вже зявляється на Facebook стор�нц� та оголошеннях. Над розробкою цього проекту

пл�дно працювала сестр. Мон�ка :) Величезна подяка Мон�ц� за її креативну �дею, яка вт�лює
символ�зм Пласту � розкриває суть пластових ц�нностей. Окрема подяка Юл�ї Колосовськ�й
що змогла скомпонувати � зообразити вс� символи на нашому лого. Дуже талановито.

Погляньте ближче! 
Коло репрезентує як наш�

найменш� новаки та
новачки представлен� до
Пласту. Ми зустр�чаємося у
кол�, у Пластовому кол�
кожен в�дчуває себе
частиною Пластової

родини � має своє, р�вне з
�ншими м�сце.

Чотири кольори що
використан� при створенн�
лого вказують на чотири
в�ков� групи при Пласт�.
Кожна група в�дзначена
кольором. УПН-жовтий,

УПЮ-червоний, УСП-

зелений, УПС-

коричневий. Вс� ц�
кольори плавно

переходять в�д одного до
�ншого так, як пластуни

працюючи пл�ч-о-пл�ч для
розвитку Пласту.

На сам к�нець маємо ще одну неспод�ванку. Погляньте
на коло, можливо ви пом�тили те, що нагадує вам
телеграфну Азбуку Морзе? Саме так! Провед�ть

поглядом по колу за годинниковою стр�лкою, - слово
П Л А С Т закодоване в телеграфному код� 

(P= . _ _ . L= . _ . . A= . _ S= . . . T= _ ) 

Це символ�зм сп�лкування та обм�ну досв�дом, нашими
надбаннями пом�ж членами Пласту та сп�льнотою. І де
б ми не опинились, в якому б куточку св�ту ми не були,

це те, що нас об'єднує.
 



події у жовтні
 

2        сходини УПН
4       сходини УПЮ

День Подяки - нема сходин
16        УПН родинна
прогулька до Deer

Meadow Farms
 18          сходини УПЮ
23          сходини УПН

 25          сходини УПЮ
30              Маскарада

 


