
11--иийй  ккуурріінньь  УУССПП  ««ББУУРРЛЛААККИИ»»   ((ВВББ))    
 

Бурлаки––це люди, що люблять шукати нестоптані стежки й  
мандрувати. Головна діяльність Бурлак––це бурлакування.  
„Ватага Бурлаків” від початку існування займається мандрівництвом  
і лещетарством, звичайно у формі таборів для юнацтва й старшого 
пластунства. Кожного року Бурлаки організують лещетарські табори,  
і теж проводять гірсько-роверові та мандрівні табори. 
 

Патрон:  Григорій Сковорода––філософ, поет, композитор  
Клич:  „Мандруй! В дорогу!” Мережа:  www.burlaky.net 

55--иийй  ккуурріінньь  УУССПП  ««ООРРДДЕЕНН  ХХРРЕЕССТТООННООССЦЦІІВВ»»   ((ООХХ))  
 

Курінь прийняв як свою основу принципи християнського  
світогляду, чинного патріотизму та елементи пластової й  
лицарсько-християнської духовности. ОХ-и беруть участь у  
станичній праці та в таборах. Орден притягає тих, котрі мають  
свої унікальні думки й шукають цікаве товариство, щоб ці думки  
й мрії осягнути. Одна ціль Ордену є підтримувати Український  
Католицький Університет у Львові. 
 

Патрон:  Митрополит Андрeй Шептицький 
Клич:  „З хрестом і мечем!” Мережа:  www.ordenxrest.at.ua 
 

2233--іійй  ккуурріінньь  УУССПП  ««ЧЧЕЕРРВВООННАА   ККААЛЛИИННАА»»   ((ЧЧКК))  
 

Курінь старших пластунів належить до „Загону Червоної Калини”,  
який складається з куренів УСП та УПС. Загін взяв собі за мету  
продовжувати військові традиції й боротьбу за незалежність України.  
Курінь плекає традиції Козацтва та Січового Стрілецтва, в тому числі 
культ Маківки. Від початку свого існування Калиняки присвячували  
увагу тіловихованню. Під гаслом „в здоровому тілі––здорова душа” 
члени куреня заініціювали спортивно-вишкільні табори для юнацтва.  
Курінь також організовує вечорниць „Червоної Калини”. 
 

Клич:  „Пу-гу!”  Мережа:  www.chervonakalyna.org 

Хустка: чорна       обведена 
білою стрічкою із емблемкою 
черевика в кутику наверха 
блакитної стрічки 
 

Хустка:  напів червона  
і напів чорна обведена 
золотою стрічкою, та з 
золотим чортом в кутику 

Хустка:  зелена із 
емблемкою калини  
в кутику 

Хустка:  чорна із 
емблемкою щита із 
хрестом в кутику 
 

33--іійй  ккуурріінньь  УУССПП  ««ЛЛІІССООВВІІ   ЧЧООРРТТИИ»»   ((ЛЛЧЧ))  
 

Метою куреня є плекання дружби, підготовка та влаштування 
пластових таборів (н.п. Лісова Школа, зимовий мандрівний табір), а 
також виховна праця з пластовою молоддю. Курінні пригоди, звичаї 
та дружність об’єднують усіх Чортів. Курінні ради відбуваються 
щорічно у таборовій формі. Усі ради відкриті до участи всім 
зацікавленим старшим пластунам. Поміж радами, поодинокі  
осередки Лісових Чортів ведуть програму, яка відповідає їхнім 
зацікавленням. Курінь має традицію організації Балю-Костюмівки. 
 

Клич:  „Гей-Гу, Гей-Га!”          Мережа:  www.lisovichorty.org 

KУРEНІ УСП-ів 
в АМЕРИЦІ 

 

   КОТРИЙ КУРІНЬ  
      СОБІ ВИБEРЕШ? 

Може Тебе щойно прийняли до старшого пластунства, а може вже кілька років носиш зелену хустку. Чи Ти бачив членів УСП 
в хустках різних барв, з пасочками, емблемками, і т.п.? Вони належать до КУРЕНІВ! 
 
Юнацтво в Пласті гуртується в куренях в місті де живе. Дорослі члени Пласту також гуртуються в куренях––які можуть бути 
міжкрайові––але за спільним зацікавленням, за знайомством, за філософією життя.  
 
Кожний курінь має свою унікальну культуру––традиції виплекані за час його існування. Їх можна побачити по однострою: 
хустки, накриття голови, киптарі. Філософія куреня виявляється в праці, яку його члени виконують в Пласті та в проєктах 
котрі вони беруть на себе. Пласт мав велику користь з куренів через їхній вклад у виховну працю, в табори, в зустрічі, Свята 
Юрія, і т.д.  
 

Як дізнатися котрий курінь може Тобі підійти? 
 

Найкращий спосіб пізнати курінь є поговорити з його членами. Можна також написати до курінного та попросити його за 
інформаціями. Іншій спосіб є подивитися на курінну мережу на інтернеті (якщо така існує). 
 
Багато старших пластунів вступають до куреня разом з близькими товаришами, або вибирають курінь де вже мають друзів. 
Інші вибирають курінь бо їм підходить спеціяльність того куреня. Ще інші дивляться на курені, які є активні в їхній околиці. 
 

 
 

Ця брошурка поможе Тобі навчитися про курені УСП, які зараз існують в Америці. Тут подаємо короткий огляд кожного 
куреня. Якщо маєш зацікавлення, можна більше про курені прочитати на мережі Пласту - ЗСА. Там також є сучасний список 
курінних, до яких можна е-поштою написати:  www.plastusa.org/ysp/kurins.php. Якщо там нема ім'я та е-пошти курінного 
куреня котрий Тебе цікавить, зголосися до Проводу УСП з питаннями. 



Крайовий Провід УСП (2009-2011) 
 

Референт: ст.пл. Cтефко Cтавничий, ЛЧ (refusp@gmail.com) 
Заступниця: ст.пл. Ляриса Чебіняк, Верх. (verkhovynka@gmail.com) 
Писар: ст.пл. Ляриса Оприско, ЧП (loprysko@yahoo.com) 
Вільна членка: ст.пл. Оленка Борковська, ЛМ (borkowsky.o@gmail.com) 
 

Крайова Cторінка УСП:  www.plastusa.org/ysp 
 

Е-поштова Група УCП:  http://groups.yahoo.com/group/USPAmerica 

2277--иийй  ккуурріінньь  УУССПП  ««ХХММЕЕЛЛЬЬННИИЧЧЕЕННККИИ»»   ((ХХММ))  
 

Мета куреня є плекання козацьких звичаїв і українського та 
братерського духу в пластовому осередку. Курінний провід плекає 
козацьку традицію, вдягаючи при святочних курінних нагодах одяг 
козаків. Курінь вимагає, щоб кожний член куреня брав активну  
участь у пластовій праці. 
 

Патрон:  Гетьман Богдан Хмельницький  Мережа:  www.xmel.org  
Клич:  „ПУ-ГУ! ПУ-ГУ!”, яким козаки викликали своїх друзів на війну 
 Хустка:  темно-синя 

обведена трьома 
білими стрічками 
 

3355--иийй  ккуурріінньь  УУССПП  ««ППООББРРААТТИИММИИ»»   ((ППББ))  
 

Побратими були засновані на фундаментах правдивої дружби й на 
випробуваних ідеалах Пласту. Члени постановили робити все, що в 
їхніх силах, щоб поширити ідеї українського Пласту, щоб бути  
завжди готовими стати на захист і поміч своєму побратимові, як це 
робили наші славні предки––княжі дружинники, козаки, Січові 
Стрільці й новітні партизани. Побратимів лучить, без огляду на вік, 
взаємна пошана, життєрадість побратимства. 
 

Патрон:  поет Василь Симоненко         Клич:  „По-Бра-Тими!” 
Мережа:  www.pobratymy.org 

Хустка:  малинова 
із гербом в кутику 

Хустка:  напів жовта і 
напів чорна обведена 
червоною стрічкою із 
курінною емблемкою  
в кутику 

Хустка:           сіра 
обведена малиновою 
стрічкою із хрестом 
Хмельницького в кутику 

2299--иийй  ккуурріінньь  УУССПП  ««ССІІРРООММААННЦЦІІ»»   ((ССММ))  
 

Завдання Сіроманців (сірих вовків)––це пізнання та поширення  
української науки, літератури й мистецтва. Від самого початку 
свого існування курінь був зацікавлений у видавничій діяльності, 
тому він став широко знаним як „пластовий видавничий курінь”. 
Сіроманці займалися виданням різних пластових видань, 
курінних літературних журналів, та заснували і редаґували 
журнал Юнак. 
 

Патрон:  Альпініст-поет-пластун Андрій Гарасевич   
Клич:  „Аву-у-у!” Мережа:  siromanci.plast.org.ua 
 

2255--иийй  ккуурріінньь  УУССПП  ««ЧЧООРРННООММООРРЦЦІІ»»   ((ЧЧММ))  
 

Мета куреня––це плекання та поширювання культу Українського 
Моря серед українського суспільства та організування й ведення 
водного пластування. Курінь розвинув морське пластування як 
окрему ділянку пластової програми та щороку провадить морський 
табір. Курінь також організує Морський Баль. Всі члени куреня 
вивчають всі штуки та науки мореплавства та морезнавства в 
товариському дусі. 
 

Патрон:  св. Миколай            Мережа:  www.chornomortsi.org  
Клич:  привітання - „Агой!” / прощання - „Доброго вітру!” 
 

Сучасне:  9/2010  (видання ч. 8) 
Редактор: ст.пл. Ляриса Чебіняк, Верх. 

Хустка:  чорна пів 
обведена із малиновою 
і жовтою стрічками та 
білим символом =V= 

3311--иийй  ккуурріінньь  УУССПП  ««ВВООВВККУУЛЛААККИИ»»   ((""VV""))  
 

„Кіш Вовкулаків”––це курені УСП і УПС, які через вибрану ціль 
свого існування й братерську дружбу пробивають шлях в житті під 
кличем „Один за всіх, всі за одного!” Ця дружба споює товариське 
життя членів та уможливлює їм діяти по цілому світі як сильна 
родина. У них існує побратимство вовків, у яких б'ються людські 
серця з невгамовною любов'ю до відродженої України, а особливо 
до запорізьких традицій і чеснот. Вовкулаки є любителями 
природи та пригод і в них традиція екстремального мандрівництва. 
 

Патрон:  Кошовий отаман Іван Сірко     Клич:  „Гав-гу!” а відповідь  
„Пу-гу!”, тому що Вовкулака це напів вовк а напів козак 
 


