KУРEНІ УСП-ОК
в АМЕРИЦІ
КОТРИЙ КУРІНЬ

СОБІ ВИБEРЕШ?

Може Тебе щойно прийняли до старшого пластунства, а може вже кілька років носиш зелену хустку. Чи Ти бачила членок 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 членками. Можна також написати до курінної та попросити її за
інформаціями. Іншій спосіб є подивитися на курінну мережу на інтернеті (якщо така існує).
Багато старших пластунок вступають до куреня разом з близькими товаришками, 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 курінної куреня
котрий Тебе цікавить, зголосися до Проводу УСП з питаннями.

2-ий курінь УСП « П Е Р Ш І С Т Е Ж І » (ПС)

4-ий курінь УСП « Т І , Щ О Г Р Е Б Л І Р В У Т Ь » (Гр)

Назва куреня взята з козацьких часів, коли 1-ші частини розвідувачівпластунів перевіряли ґрунт і ситуацію перед розпочаттям дії. Спеціяльність куреня—це виховна праця, організація таборів, а найважніше–
введення у пластову працю щось нового, що зацікавило б молодь. В
1954 р. курінь перевів перший в ЗСА мандрівний табір, в 1965 р.
започаткував табір Стежки Культури, в 1989 р. табір Пташат. Стежинки Хустка: зелена
обведена жовтим і
улаштовують мистецькі виставки, видають газетку „Стріла й Лук”.
чорним пасочками,
Мережа: 2.usp.plastscouting.org
та жовта стріла і лук

Греблівська курінна традиція витворилася на підставі твору Лесі
Українки „Лісова Пісня” і гуцульського фольклору. Повний зміст
назви куреня звучить „Ті, що греблі рвуть на застояних водах
громадського життя”. Від самих початків курінь поставив собі за
завдання провадити виховну працю з новацтвом і юнацтвом, та
організувати й переводити табори.
Клич: „Гей––Руп!”
Мережа: www.hrebli.org

в кутику

6-ий курінь УСП « Б У Р И В Е Р Х И » (Бурх.)
На назву куреня вплинули три речі: довкілля, їхнє переживання та
їхня фантазія. Загальний ціль Буриверх––це поборювати всі
труднощі життя, а поза тим займатися виховною працею в станицях
та на таборах. Членки організують різні збірки для допомоги іншим
в Україні та Баль Буриверх (деб'ют в Клівленді, Огайо). Курінь
вимагає від своїх членок брати активну участь в курені та в Пласті,
щоб перейти всі ступені щоб стати повноправною Буриверхою.
Клич: „Погідного неба та ясної думки!”

Хустка: чорна
обведена білою та
зеленою стрічками

Крайка: зелений,
червоний, бронзовий
і білий взір пасочок

8-ий курінь УСП « Ч О Р Т О П О Л О Х И » (ЧП)
Чортополох––це будяк, котрий росте в Карпатських горах. Спеціялізація куреня є бібліотекарство та виховно-організаційна праця. Від
1958 р. старші пластунки, разом зі сеніорським куренем, провадять
бібліотеку у Філядельфії. Мета куреня––скріплювати у своїх членок
вірність пластовим ідеалам і братерство поміж собою шляхом спільної
виховної праці для добра пл. молоді та української громади. Рівнож,
курінь хоче причинитися до відновлення активности УСП в ЗСА.
Хустка: фіолетна
Клич: „Братерство і щирість без образ!”
обведена зеленою
стрічкою
Мережа: 8.usp.plastscouting.org

14-ий курінь УСП « С П А Р Т А Н К И » (СП)
Головним зацікавленням куреня є праця в станицях, на
таборових оселях і під час пластових свят. Їх цікавить спорт і
вони є часто покликані організувати і провадити спортові
заняття. Рівнож, курінь організує зайняття і програми для
молодших пластунів і громади, щоб поширити знання про
українську культуру й пластові звичаї та заохотити підтримку їх. Хустка: чорна обведена
двома жовтими стрічками

18-ий курінь УСП « Ш О С Т О К Р И Л І » (ШОК)
Назва куреня взята із давніх княжих часів Галицької Держави,
від того, що автор „Слово о полку Ігореві” називає Романа
Галицького „Шестикрильцем”. Курінь цікавиться українським
фольклором, традиціями, літературою та мистецтвом. Членки
куреня провадять виховну працю та поширюють знання про
українську культуру поза українськими середовищами.
Клич: „Летіти понад будним, стреміти до висот.”
24-ий курінь УСП « К Н Я Г И Н І » (Кн)
Курінь створено, щоб провадити виховні ділянки, такі як: шиття,
кераміку, писання писанок, вишивання. Головна робота куреня
є праця з добровільними організаціями, а особливо пильнують
підтримку станиць в східній Україні. Звичай у Княгинь такий:
коли одна бере на себе який-небудь обов'язок, то всі разом
обіцяють співпрацювати. У них найважніше завжди тримати
живе й справжнє сестрицтво.
Патрон: Княгиня Ольга
Мережа: www.kniahyni.org

Хустка: золотo-жовта із
білою і синьою вишивкою

Хустка: темно-синя пів
обведена помаранчевою,
срібною, гранатовою i
золотою стрічками та зі
білою пташкою в кутику

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

16-ий курінь УСП « ЧОРНОМОРСЬКІ ХВИЛІ» (ЧХ)
Завданням куреня є проводити та розповсюджувати ділянку
морського пластування серед пластунок, вивчати й плекати
безпеку на воді, вивчати водний спорт, та плекати українські
чорноморські традиції. З тою ціллю, Хвилі разом з Чорноморцями
організують літні морські табори та курси й переводять по
станицях Свята Українського Моря.
Хустка: темно-синя
Патрон: полковник Андрій Войнаровський Кличі: „Aгой!”
обведена трьома
Мережа: 16.usp.plastscouting.org
„Доброго вітру!” білими стрічками
20-ий курінь УСП « Л І С О В І М А В К И » (ЛМ)
Курінь є базований на творі Лесі Українки „Лісова Пісня” в якім
головна героїня є Мавка. Мета Мавок є зберігання української
культури й фольклору. Курінь організує різні імпрези, які
підтримують цю мету, як на приклад „Андріївський Вечір” й „Івана
Купала”, та дає гутірки про українські традиції на таборах і в
станицях. Мавки товаришують між собою і разом працюють щоби
піднести силу, самовпевненість і товариство в пластові громаді.
Патрон: Леся Українка Клич: „Я маю в серці те, що не вмирає!”
Мережа: 20.usp.plastscouting.org
26-ий курінь УСП « В Е Р Х О В И Н К И » (Верх.)
Курінь плекає пластовий і товариський дух та культурні традиції
українського народу, і активність у виховній праці. Курінні звичаї
та обряди є пов’язані з стародавною укр. мітологією. Головним
зацікавленням куреня в ЗСА/Кан./Aвст. є мистецькі виступи, як н.п.
спів, танці, музика і театр. Приклади праці: курінь видав співаник
ЮМПЗ з акордами для ґітари та організував ніч укр. караоке і
новацькі костюмівки, включно з музикою та оформленям сцени.
Патрон: Микола Лисенко––титан української музики
Клич: „Гей-гоп, до висот!”
Мережа: 26.usp.plastscouting.org

Крайка: зелений,
червоний, жовтий і
білий взір пасочок

Хустка: блискуча
блакитна із жовтими
краями та зі зеленим
силуетом гір в кутику
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