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      В суботу, 14-го січня, 2017 р. у Українському Освітньо-Культурному Центрі (УОКЦ)  у 
Дженкінтавн, поблизу Філядельфії, Па. відбулася презентація довго-очікуваної книжки про 
історію Пласту, PLAST – Ukrainian Scouting; A Unique Story. Книжка друкована в англійській 
мові для ширшого розповсюдження у світі, особливо в країнах цеї розговірної та писемної мови. 
Головним автором книжки є історик, св. п. Орест Субтельний. Створенo було додаткову 
Редакційну Колєґію при Головній Пластовій Булаві (ГПБ) в складі пластунів-сеніорів, Ореста та 
Тані Джулинських, Оксани Закидальської, Mирона Бабюка, та Богдана Колоса. 
 
       Імпрезу розпочала Наталка Фірко, член Дирекції УОКЦ та член Пластової Станиці 
Філядельфії.  Вона  передала дальший тяг  вечора Лярисі Кебуз, племінниці покійного Ореста 
Субтельного, яка привітала доповідачів пл. сен. Марту Кузьмович, голову ГПБ та пл. сен. 
Богдана Колоса, голову Крайової Пластової Старшини Канади та члена Редакційної Колєґії. 
Прелєгенти заявили, що намір видати історію Пласту  існував вже від давна.  Вияснено процес 
довгого збирання матеріялів, остаточне  оформлення книжки та врешті її появу. 
 
      У книжці, автор Орест Субтельний  відтворив обставини серед яких організація Пласт 
повстала у 1911 р. Це було для добра української молоді і для скріплення  зусиль  та розвитку 
української нації. В той час національні умови не були приязні, бо народ жив під владою чужих 
держав і був на перехрестю імперій. Основники (група професорів) взяли ідеї Бадена Павела, 
який створив скавтову організацію і пристосували їх до української молоді. Пласт розвивався 
серед історичних подій — політичних переслідувань, війни, еміграцію, розсіяння по світі і 
вкінці поворот та віднову у вільній, незалежній Україні. Це є надзвичайна мандрівка організації 
Пласт — унікальна повість. 
 
      У другій частині програми, слідували спомини  про покійного Ореста Субтельного: Андрія 
Масюка,  сестри Оксани і її чоловіка Іринея Ісаїва, Ляриси Кебуз, Ігора Федоріва, та Ярослава 
Козака.   Автор еміґрував з родиною до Філядельфії у 1949 р. і тут провів юні роки серед 
свідомої діяспорної громади.  Орест  Субтельний - людина пригод, спортовець,  пластун-
Бурлака, один із перших випустників Гарвардського Університету  Українських Наук  під 
проводом проф. Омеляна Пріцака, історик, автор відомої книжки Ukraine: A History.  
 
      Подякувавши доповідачам та присутнім,  Ляриса Кебуз закінчила  імпрезу по пластовому, а 
саме,  стислим кругом та улюбленою піснею при ватрі, “Сіріли У сумерку...Ніч Вже Йде“.  
 
       Книжкa PLAST-Ukrainian Scouting, A Unique Story  коштує 30 ам. дол. Інформації на 
замовлення слід звертатися до: Plast USA, 700 Cedar Rd., Jenkintown, PA, 19046; email: 
kps@plastusa.org; tel: 267-287-8334; or Plast Canada, 516 The Kingsway, Toronto, Ontario, Canada, 
M9A 3W6; email: plast@plastcanada.ca; web: www.plast.org 
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