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Учасники урочистостей біля будівлі КМДА з нагоди святкування 100 років від дня першої 
української скаутської (пластової) присяги, Київ, 21 квітня 2012 року. 

 
КИЇВ. 21 квітня найбільші скаутські організації України ВМГО "Національна організація скаутів 

України" і МО "Пласт - Національна скаутська організація України" відзначили 100 років від дня 
першої української скаутської (пластової) присяги. Урочисте святкування відбулось у кілька етапів: 
символічне поштове спецпогашення конвертів зі скаутською символікою та марками, які Укрпошта 
випустила спеціально до цієї річниці; офіційне святкування за всіма скаутськими традиціями на 
Хрещатику та гра-квест "100 років скаутингу в Києві", яка завершилася на Софійській площі. 
Центральною подією святкування стала скаутська хода до будівлі Київської міської державної 
адміністрації, участь у якій взяли близько двохсот скаутів. Участь в урочистій ході взяли також гості з 
інших регіонів (Житомир, Чернівці, Рівне, Донецьк). Під час церемонії відкриття дійства з вітальним 
словом виступив колишній Предстоятель Української греко-католицької церкви, пластун-сеньйор 
куреня "Червона Калина" Любомир Гузар. Як і у 1912 році, пластуни склали присягу "На вірність 
Богові й Україні", після чого взяли участь у квесті історичними місцями Києва, які безпосередньо 
пов'язанні з розвитком cкаутингу у столиці. 

 

   

 
Учасники скаутської ходи Хрещатиком до будівлі Київської міської державної адміністрації, Київ, 21 
квітня 2012 року. 



 
Представники Студентської організації українських скаутів Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини "Україна" під час скаутської ходи Хрещатиком до будівлі Київської міської державної 
адміністрації, Київ, 21 квітня 2012 року. 

 
Майстер скаутської організації "СОУС" Вікторія Дика (у центрі) під час урочистостей біля будівлі 
КМДА, Київ, 21 квітня 2012 року. 

 
Пластуни складають присягу "На вірність Богові й Україні", Київ, 21 квітня 2012 року. 

 
З вітальним словом виступав колишній Предстоятель Української греко-католицької церкви, пластун-
сеньйор куреня "Червона Калина" Любомир Гузар, Київ, 21 квітня 2012 року. 



 
Фото на згадку – лідери Студентської організації українських скаутів Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини "Україна", Київ, 21 квітня 2012 року. 

 
Старший пластун пластового куреня "Целібат Мурлики" Михайло Дворик зі своїм сином Богданом під 
час святкування 100 років від дня першої української скаутської (пластової) присяги, Київ, 21 квітня 
2012 року. 

 
Додаються нові атрибути до скаутської форми під час святкування 100 років від дня першої української 
скаутської (пластової) присяги, Київ, 21 квітня 2012 року. 

  
Колишній Предстоятель Української греко-католицької церкви, пластун-сеньйор куреня "Червона 
Калина" Любомир Гузар (ліворуч) та сеньйор пласту з Австралії Юрій Нестер (праворуч) під час 
святкування 100 років від дня першої української скаутської (пластової) присяги, Київ, 21 квітня 2012 
року. 



 
Учасники гри-квести історичними місцями Києва, 21 квітня 2012 року. 


