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Note to readers:

Most of this Visnyk was prepared before Russia’s 
invasion of Ukraina.

When I started working with Chrestyna to 
produce this Visnyk, who was to know that such 
a horrendous act of aggression, that had been 
threatened by such a megalomaniac, was going to 
become a reality.

Before the war, progress on the Visnyk had been 
very slow and at times laborious, as I never been 
asked to use these kinds of digital tools or programs 
before. I am apologising for not having this edition 
of the Visnyk out earlier. Since then, work on this 
Visnyk has been overshadowed by ongoing work to 
support Ukraina and those suffering due to the wa . 
Work with the UCQ Ukraine Crisis & Humanitarian 
Assistance Council, and preparation for the expected 
arrival of refugees into the community, has taken 
precedence.

This edition is being published, rather than 
cancelled, as a historical record of some of Plast 
Australia’s activities over the last five months. No
war, or dictator, should erase any part of our shared 
Ukrainian cultural life and achievements. It is also 
a reminder of what life for our fellow Plastuny 
should be like in Ukraina. Please keep our druzi and 
podruhy in Ukraina and all Ukraina’s people in your 
hearts and prayers.

This edition of the Visnyk is being released as is, 
as all our efforts a e now focused on supporting 
Ukraina.

Pl. Sen. Kataryna Miljenovic
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Пласт - Це Велика Гра

Основою пластування, основою життя в 
Пласті є гра. Гра, яку молодь грає у своєму 

гурті під проводом провідників, згідно з точно 
окресленими правилами. Гра, а не забава. Гра, 
яка має всі елементи життя в організованому 
суспільстві.

Новий рік дарує нові можливості. Вибирайте 
бути активним членами Пласту, та закликайте 
своїх друзів, знайомі та родину долучитися до 
нашої великої гри!

Заохочуємо всіх долучитися до Пластової 
програми – кожна Станиця, улад, курінь – для 
всіх незалежучи Ваш вік, програму подає 
членам.

2022 починаємо світову програму 110 років 
Пласту відзначати. ЮМПЗ плануємо в нас 
літом 2022/23, a світовий ЮМПЗ відбудеться в 
Америці 2023. В Австралії дійшли до четверте 
покоління плzастунів. Маємо з чим пишатися.

Приймаю роллю Голова КПС, з охотою та 
позитивною енергію, з планами та розуміння 
що цей час створює нові правили життя, на які 
впливають сьогоднішні Ковідні умови.

Складаєм велику подяку довголітніми 
відступаючим члени КПС та Ради. Особисто 
відступаючим Голови пл.сен. Пилип Вотте 
за його довголітню працю на добро Пласт в 
Австралії. А з Ради відступаючим членам велику 
подяку складаєм, пл.сен. Юрій Федишин та 
пл.сен Галя Майка.

Кожна Станиця викладає активну програму 
всім членам Пласту, в кожному улад, 
включаючи наймолодші Пташат до наших 
Сеньйори!

Наше майбутність росте на фундамент наших 
батьків та предки. 

2022/23 ПЛАСТ – 110 Роки!!

Закликаємо до участь! Долучайтеся до нашої 
Великої Пластової Гри!

СКОБ! 
пл.сен. Хрестина Кметь    

The basis of Plast, the basis of life in Plast is 
that of a game. A game that young people 

play in their group under the guidance of leaders, 
according to well-defined rules. Games that 
replicate elements of everyday life, that develop 
and challenge us to grow as individuals and as 
Plastuny.

We continue to live in uncertain times, and Plast 
in Australia and around the world, continues to 
respond to these to maintain our program and our 
community. Challenges are not unique to Plastuny, 
as our history shows us, that throughout our 
establishment, displacement, re-establishment 
and growth, Plast in its 110 year history has not 
faltered, as we stay true to our core values and 
mission.

We have much to look forward to in 2022, as we 
prepare to celebrate 110 years of Plast with plans 
for a UMPZ over the summer of 2022/23. This will 
lead into the Plast world-wide UMPZ in 2023 in the 
USA.

Securing the future of Plast in Australia sees the 
continuation of the leadership program – vyshkil 
KBII in mid 2022 which will continue educating 
and mentoring our future leaders.

It is an honour to take over the role of Holova of 
KPS at the AGM in October 2021, having joined 
Plast as a Novachka at the age of 7. I have had the 
benefit of many extraordinary leaders throughout 
my journey in Plast, and today, continue to work 
with them in KPS, Rada and in each Stanytsia. 

Thank you to our long serving head of KPS Phil 
Botte, who after 11 years leading Plast Australia 
stepped down. Halya Mayka and Yuriy Fedyshyn, 
also after many years of voluntary service to Plast 
Australia, stepped down from their roles in Rada. 

Each Stanytsia has a dynamic program for all 
members, across all Ulady, from the youngest 
Ptashat to our eldest Seniory. 

We invite you all to join in the program! Engage 
your children and grandchildren – our future is 
built on the foundations our past. 

2022/23 - Plast 110 Years! 

Be active! And join in with our Plast Game!

СКОБ! 
Pl. Sen. Chrestyna Kmetj
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  Upcoming Easter Events

Річний Табір 9-16/4 is here!

Our traditional annual camp is back and we hope you 
can join us.

From Saturday 9 April to Saturday 16 April (first week 
of school holidays) our camp will be open to Novatstvo, 
Yunatstvo, Starshi Plastuny and Seniory. 

Our camp site is Cataract Scout Camp, Baden Powel 
Drive Appin Cataract Activity Centre is conveniently 
located just 50 minutes south of Sydney, 20 minutes south 
of Campbelltown and 30 minutes west of Wollongong, near 
the historic town of Appin. Click here to see where we are - 
https://cataract.nsw.scouts.com.au/about-us/location/. 

Arrival is from 1pm on Saturday 9 April to set up camp with 
Viktryttia to be held at 5pm. 

Day activities hiking, abseiling, hIgh ropes, caving archery 
and rock climbing.

And adrenaline-junkie Seniory are also welcome.

I hope you can join us.

Camp is $160 per person with $640 total for a family of 4 
and above. Ptashata (4 and below) are free.

Remember to add $5 per person if you are not already a 
financial member of Plast NSW. This gives you temporary 
membership for this tabir only, and covers you under 
our insurance for the week. Anyone staying overnight 
needs to either be a full member or pay $5 for temporary 
membership. 

Шановні батьки Пташата,

У нашому майбутньому Великодньому таборі ми 
організували 3 дні, насичені веселощами та 

розвагами для дітей 3-5 років – Пташата.

Запрошуємо всі молоді сім’ї приєднатися до нас.

If you are interested in joining us, contact Plast NSW via 
email plastnsw@gmail.com and the preferred dates you 
would like the Prashata program to be held so that we can 
be convenient and accommodate as many families as we 
can.

Option 1:  Saturday 9/4 - Tuesday 12/4
Option 2:  Wednesday 13/4 - Saturday 16/4

Families are welcome to stay at camp for the full 8 days. 

Full camp fee is $160 per person.

Ptashata program is $80 per parent. Ptashata themselves 
stay for free.

Our camp site is Cataract Scout Camp,  
Baden Powel Drive Appin.

Cataract Activity Centre is conveniently located just 
50 minutes south of Sydney, 20 minutes south of 
Campbelltown and 30 minutes west of Wollongong, near 
the historic town of Appin. Click here to see where we are - 
https://cataract.nsw.scouts.com.au/about-us/location/. 

Remember to add $5 per person if you are not already a 
financial member of Plast NSW. This gives you temporary 
membership for this tabir only, and covers you under 
our insurance for the week. Anyone staying overnight 
needs to either be a full member or pay $5 for temporary 
membership. 

Bank details: Plast NSW  BSB 062 475  Acct 10054417

Volunteering at Tabir

We ask that all adult helpers have a Working With 
Children Check. This is a straightforward process via 
Service NSW which can be applied for online. If you already 
have one, email your number and expiry to plastnsw@
gmail.com. 

For all enquiries, please email plastnsw@gmail.com.

СКОБ!
Пл Сен Орися Сивак
Станична
Пластова Станиця Сідней 
PLAST NSW
plastnsw@gmail.com

UPY Victoria Easter Hike 2022

Yunatstvo Victoria is 
proud to announce 

a hike over the school 
holidays! See details below.

Location: Beeripmo walk, 
Mount Buangor State Park 
& Mount Cole State Forest, 
Victoria.

Dates: 15-17 April 2022 
(Easter weekend).

Meeting at 12 pm, 15 April 2022, Ukrainian Catholic 
Cathedral,  
35 Canning St, North Melbourne.

Cost: $85/pp.

REGISTER HERE: https://forms.gle/
CPrsmh1WbQkf1FzN6

Please ensure you have read the attached info pack prior 
to registering.

Registration closes: 8 April, 11:59 pm

For any questions, reach out to Andriy Mykhaylyk at 
andrewmykhaylyk@gmail.com or 0403 020 695.



  Слово Голови КПР

Дорогі Подруги і Друзі

Перший номер за 2022 рік «Вісника» Пласту в 
Австралії виходить у складний час. Україна стоїть 

перед загрозою нападу російських військ. Тиск на 
її незалежність не припиниться, чи буде військове 
вторгнення, чи  ні. Пластуни в Україні підготували плани, 
що їм робити у випадку різних варіантів розвитку дій. 

В Австралії Пласт разом з цілою українською 
спільнотою готується до маніфестацій солідарності з 
Україною та протесту проти незаконних дій Російської 
Федерації. Індивідуальні пластуни кожної з наших 
станиць виступають по телебаченні, по радіо і в пресі, 
щоб інформувати громадян Австралії про небезпеку, в 
якій знаходиться Україна.

Пласт в Австралії закликає пластунів і пластунок 
приєднатися до збору фондів на гуманітарні цілі в 
Україні (https://www.ukrainecrisisappeal.org/), що його 
організовує Союз Українських Організацій Австралії. 

Всі ми, пластуни Австралії, разом з цілою українською 
громадою турбуємося про членів наших родин в Україні, 
про наших пластових подруг і друзів, з яких багато хто 
служить у збройних силах України, і про всіх, хто живе в 
Україні. Ми молимося за них. Як ніколи, нас тепер єднає 
перший Головний обов’язок Пластуна: бути вірним 
Богові та Україні.

**

2022-ий рік – це вже третій, під час якого Пласт в 
Австралії (як і в цілому світі) пристосовується до 

умов, створених пандемією коронавірусу. 

Треба привітати велику винахідливість і динамічність, 
яку проявили наші виховниці й виховники, наші станичні 
проводи та Крайова Пластова Старшина для того, 
щоб пластова робота продовжувалася, навіть онлайн. 
Пластові сходини з молодшими уладами відбувалися, 
пластові свята відзначалися. Відповідно до місцевих 
правил, застосовуючи потрібні заходи безпеки здоров’я, 
проводилися пластові мандрівки, апелі, навіть табір. 

Це було вдвічі важче, як звичайно, – але пластова 
робота не припинилася, а навіть пожвавилася. Батьки 

вписують дітей до Пласту, до нового уладу «пташат» і 
до новацтва, а дехто з колишніх пластунів відновлює 
членство. Пласт в Австралії живе і розвивається.

Кінець 2022-го і початок 2023-го років – це буде час 
чергової Ювілейної Міжкрайової Пластової Зустрічі, 
якою відзначатимемо 110-ліття Пласту. Крайова 
Пластова Старшина під проводом новообраної голови 
пл. сен. Хрестини Кметь розробляє план ЮМПЗ, який 
матиме багато новацій. Чекаємо надзвичайно цікавого 
ЮМПЗ.

Крайовий Пластовий З’їзд 5.10.2021 р. подякував 
за 12 років нелегкої та успішної праці як голова КПС 
пл-ові. сен. Пилипові Ботте. З радістю довідуємося, що 
Головна Пластова Булава оцінила роботу друга Пилипа, 
нагородивши його 18.12.2021 р. Першим відзначенням 
УПС, Орденом Святого Юрія в золоті. 

В той же день ГПБ надала Друге відзначення УПС, 
Орден Святого Юрія в сріблі, пл. сен. Хрестині Кметь за 
внесок у виховну працю станиці Вікторії.

Похвала й вітання вам, Друже Пилипе та Подруго 
Христю!

Нова КПС діє під новим Статутом Пласту – Української 
Скаутської Організації в Австралії, що його минулого 
року прийняв Крайовий Пластовий З’їзд. Найбільша 
зміна в структурі нашої крайової організації – це 
вхід Крайової Пластової Ради в нове тіло під назвою 
«Крайова Пластова Дирекція» (Plast National Board of 
Directors). 

До Крайової Пластової Дирекції входять члени, обрані 
Крайовим Пластовим З’їздом – на теперішню каденцію 
це пластуни сеніори Марко Павлишин (голова), Давид 
Гесит і Вогдан Воєвідка – і члени з уряду: голова КПС пл. 
сен. Хрестина Кметь та скарбник КПС пл. сен. Михайло 
Квас.

КП Дирекція і, в її складі, КП Рада бажають пластунам 
і пластункам усіх уладів по всій Австралії цікавої та 
успішної пластової праці.

З пластовим привітом СКОБ! 
Пл. сен. Марко Павлишин ЛЧ,  
Голова КПР, 17.2.2022 
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Dear Plast Friends,

The first issue of the “Visnyk” (Bulletin) of Plast in Australia 
for 2022 is coming out at a difficult time. Ukraine is 

under threat of invasion by the Russian army and confronts 
the certainty that its independence will not cease being 
challenged, whether there is a military incursion or not. 
Members of Plast in Ukraine have prepared plans of action 
in case of a range of different turns of events.

Plast in Australia, together with the whole Ukrainian 
community, is preparing to show its solidarity with Ukraine 
and to protest against the Russian Federation’s illegal 
actions. Individual Plast members in every one of our 
Branches are appearing on TV, radio and the print media to 
inform Australia’s citizens of the dangers facing Ukraine.

Plast in Australia calls on all its members to contribute to 
the Ukraine Crisis Appeal (https://www.ukrainecrisisappeal.
org/) supporting humanitarian aid that is run by the 
Australian Federation of Ukrainian Organisations.

All of us, members of Plast in Australia, together with the 
whole Ukrainian community, are concerned for the welfare of 
our relatives in Ukraine; of our Plast friends, many of whom 
are serving in Ukraine’s armed forces; and of everyone living 
in Ukraine. We pray for them. Now more than ever, we are 
united by the first of the Prime Obligations of Members of 
Plast: be faithful to God and Ukraine.

**

2022 is the third year during which Plast in Australia (and 
in the world at large) is adapting to the circumstances 

created by the coronavirus pandemic.

We need to celebrate the inventiveness and dynamism 
that our scout leaders, our Branch leaderships and the 
Plast National Executive have demonstrated, ensuring that 
Plast work could continue, even online. Plast meetings for 
the younger divisions took place, special Plast days were 
observed. Within the bounds of state health regulations 
Plast excursions, rallies and even a camp took place.

This was twice as difficult as usual, but Plast activity did 
not cease. On the contrary, it developed momentum. Parents 
are enrolling their children in Plast, into the new division of 
Fledglings («пташата») and into the Cub Scouts, and some 
former members are renewing their membership. Plast in 
Australia is a living, developing body.

The end of 2022 and beginning of 2023 will be the time 
of the next International Plast Anniversary Meet in Australia, 
marking the 110th anniversary of Plast. The Plast National 
Executive, led by newly elected chair pl. sen. Chrestyna 
Kmetj, is developing an innovative plan for the Meet. We 
await an exceptionally interesting celebration of our 110th 
Anniversary.

On 5 October 2021 the Plast National Convention 
expressed its gratitude to Pl. Sen. Philip Botte for his 12 
years of onerous, but successful work as Chair of the 
Executive. We have been delighted to learn that the Chief 
Plast Command acknowledged Philip’s work by conferring 
on him, on 18 December 2022, the First Distinction of the 
Division of Senior Scouts, the Order of St. George in Gold.

On the same day the Chief Command awarded Pl. Sen. 
Chrestyna Kmetj with the Second Distinction of the Division 

  Word from the Chair of the PNC
of Senior Scouts, the Order of St. George in Silver for her 
contribution to educational work in the Victorian Branch.

Warm congratulations to you both, Philip and Chrestyna!

The new Executive’s work is governed by the new 
Constitution of Plast Ukrainian Scouting Organisation in 
Australia, adopted by the Plast National Convention. The 
most significant change in the structure of our organisation 
is the incorporation of the Plast National Council into a new 
entity called the Plast National Board of Directors.

The Board consists of members elected by the Plast 
National Convention – for the present term they are pl. sen. 
Marko Pavlyshyn (chair), Pl. Sen. David Hassett and 
Pl. Sen. Bohdan Wojewidka – and members ex officio: Plast 
Executive chair Pl. Sen. Chrestyna Kmetj and Plast Executive 
treasurer Michael Kwas.

The Plast National Board and its component part, the Plast 
National Council extend to Plast members of all divisions 
throughout Australia best wishes for exciting and successful 
Plast activities.

SKOB! 
Pl. Sen. Marko Pavlyshyn 
Chair, Plast National Council 
17 February 2022
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23ого жовтня побули 34-ті Крайовий Пластовий Зіізд
Слово нової вибраної голови Хрестини Кметь ГР.

Як нова вибрана голова КПС, всім членам з’їзду, дякую за довір’я 
мене вибрати. Подяку бувшому проводу, особливо Пилипа Ботте, 
за його довголітню працю - а саме 12 років як голова КПС - на 
добро Пласт в Австралії. Та подяку відступаючим членам Ради Юрію 
Федишин та Галю Майку.

Пляни, та продовження роботи та програми проводу КПС в 
новими правилами життя та можливості в сьогоднішних Ковід 
умовах з позитивною енергію готова йтиOCTOBER вперед.Дякую за 
сьогоднішню участь всім, корисні дискусії, та закликаю всіх до спів 
праці в майбутні програмі.

СКОБ!

https://plast.org/official/23-zhovtnia-vidbuvsia-34-krayovyy-plas-
tovyy-z-izd-v-avstralii/

  Новини жовтня • October news

Zyizd Vykhovnykiv via zoom on October 11th 2021
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ESGAV is open to attend by all yunatstvo 
and vyhovnyky, and will  

be happening 25-27 March 2022

Contact is Michael Herczaniwski for 
further information, or on  

Plast Facebook for direct link.

29 - 30th in Queensland 
Табір Свято Весни / Tabir Spring Festival

Тhe tabir – Celebration of 
Spring (Spring Fest) was an 

exciting and wwactivity-filled 
adventure. And even though not 
all participants could stay for 
the whole duration, they all left 
happy. 

During our Apel we accepted 
some new Ptashata and one 
Novak.  One Ptashatko was 
promoted to Novatstvo. A 
sincere thank you to Plastuny 
and parents who helped with 
planning and running of the 
camp.

Ми отримали багато 
приємних відгуків про 
табір від батьків та дітей, і 
всі учасники залишилися 
задоволені.  

Під час апелю, ми прийняли 
нових членів до Пласту, а 
також один із наших пташат 
був переведений до новацтва.
Щирo дякуємо Пластунам 
і Батькам які  долучився до 
планування і працю підчас 
табору.



Станиця Сідней
Станична, пл. сен. Орися 

Сивак, на прощання 
амбасадора Миколи Кулініча 

у Сіднеї - 7.11.2021.
Станиця Вікторія

Посольство України в Австралії відзначило 
грамотою пл.сен. Пилипа Ботте, ЛЧ, 

за особистий вагомий внесок у розвиток 
двосторонніх відносин між Україною та 
Австралією.

Посольство України в Австралії відзначило 
грамотою пл.сен. Хрестину Кметь за 
програму та ініціятиву “The Art of Lockdown”.
Посольство України в Австралії відзначило і 
станицю Вікторії такою ж грамотою,

та одночасно пластунам, які приймали 
особисті Грамоти за їхню довголітню працю в різних сферах 
громадського життя – Професора Марка Павлишина, др Давида 
Хесит, Ярему Полатайка, Юрія Федишина та Христину Кметь.

https://plast.org/world/posolstvo-ukrainy-v-avstralii-vidznachylo-
hramotamy-plastuniv/

We farewell the 
Ambassador of 

Ukraine in Australia, Dr 
Mykola Kulinich, and his 
wife, Mrs Olena Kulinich, 
who return to Ukraine after 
6 years with us in Australia.”

Mи прощаємося з послом 
України в Австралії, Др. 
Микола Кулініча, та його 
дружину Пані Олену 
Кулініч, які вертаються в 
Україні кінчаючи 6 років 
з нами в Австралії. Ми 
щиро дякуємо за їхню 
підтримку та співпрацю.

  Новини листопада • November News
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14 November 2021 
Victorian Stanytsia AGM

Дякуємо всім, хто був присутнім на сьогоднішніх загальних  
зборах Пластової Станицi Вікторії 2021p.

Mи дякуємо вам за довіря - будемо продовжувати нашу 
роботу на добрo всіх наших членів, але особливо наших 
дітей, у пластовому дусі.

СКОБ!

Склад Станиці 2021-22
•   Станичнa - пл. сен. Тереса Ляхович ЧМ
•   Писар - пл. сен. Соня Радивил СВ
•   Скарбник - ст. пл. Андрій Берник ЛЧ
•   Інтендант - пл. сен. Володя Герчанівський ЧМ
•   Генеральний референт - пл. сен. Орест Попович ЛЧ
•   Референт УПЮ - ст. пл. Іванка Бучма Верх
•   Заступник УПЮ - ст. пл. Тереска Гесит

СТАНИЧНА РАДА
•   Голова - пл. сен. Валік Микитенко КО
•   Члени - пл. сен. Михайлo Квас КО, пл. сен. Павло Бучма ЛЧ

https://plast.org/world/13-lystopada-vidbulys-zahalni-
zbory-stanytsi-viktoriia-avstraliia/

A copy of the Constitution is available on the Plast website.

The 34th Plast National Convention (Krajovyj Plastovyj 
Zizd) in October 2021 passed a motion to accept a new 

Constitution for Plast Ukrainian Scouting Organisation in 
Australia to replace the Constitution of 1977.

After a lapse of 43 years, some updating to comply with 
new legislation and the changed circumstances of Plast in 
Australia was required.

Some of the notable provisions in the new Constitution:

•   The Constitution is in English which allows it to be used as 
a legal document for incorporation. 

•   The Constitution complies with current requirements to 
address child protection, inclusivity, anti-discrimination 
and corporate governance

•   The Constitution reflects current requirements of 
corporate structure. The organisation is headed by a 
Board of Directors (previously Krajova Plastova Rada) 
and managed by a National Executive (previously Krajova 
Plastova Starshyna). The functions and responsibilities 
of the National Executive are the same as those for the 
Krajova Plastova Starshyna. The Board of Directors has 
overall powers to review the functioning of the National 
Executive.

•   The Constitution defines and broadens the prerequisites 
of membership of all Ulady, and expands on members’ 
rights and responsibilities 

•   In situations of declining or increasing membership, 
the Constitution describes the transition between Plast 
Branches and Plast Groups.   

•   Where membership of a Branch or Group has declined 

beyond recovery, procedures for winding-up and the 
movement of assets are specified.   

•   Broad oversight by National Governing Bodies of the 
disbursement of assets by Branches or Groups is also 
described.

In addition to accepting the new Constitution, the 34th 
Plast National Convention (Krajovyj Plastovyj Zizd) passed a 
motion which “instructs the Constitutional Committee of the 
National Executive (which should include representatives 
from all Branches) to continue their work of evaluating 
possible changes to the structure of Plast in Australia and to 
complete the harmonisation of Branch constitutions with the 
constitution of Plast in Australia”

The Constitutional Committee will be meeting shortly with 
representatives from all Branches to agree on a plan of how 
to implement the harmonisation of Branch Constitutions.

8 December 2021 
Queensland Stanytsia AGM

Віртуальні Загальні Збори Станиці Квінсленд відбулися в 
середу 8ого грудня 2021р 

We welcomed Chair of KPS, Chrestyna Kmetj, to our AGM via 
Skype. She wished the Starshyna well in our endeavours and 
provided positive feedback on our optimistic outlook for our 
Stanytsia.

СКЛАД СТАНИЦІ 2021-2022
•   Станичнa /Stanychna – pl.sen Kataryna Miljenovic
•   Реф.В.Д./ Ref.Vyhovnoyi Diyalnosty – s.pl. Tomas Miljenovic
•   Реф. Орган./ Ref. Orhanizacijnyj - pl.sen. Platon Choptiany 
•   Писар/ Secretary – s.pl. Adam Miljenovic
•   Скарбник/Treasurer - pl.sen. Anatol Zukiwskyj
•   Голова ОП УПС /Holova OP UPS - pl.sen. Anatol Zukiwskyj
•   Голова ПластПрият/Head PlastPryiat  

–  Mrs Rowena Choptiany
•   Child Safety Officer –  Mr Peter Bongiorni

СТАНИЧНА РАДА
•   Holova - Stefan Piskor
•   Members: - Marta Hupalo; George Zukiwskyj

Updated constitution of Plast Ukrainian Scouting Organisation in Australia

  AGM • Загальні збори
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11 December 2021
Останні новацькі сходини 
на рік перед табором - нам 
було весело знову зібратися 
разом! Ми пограли в ігри з 
м’ячем і зробили різдвяні 
прикраси.

Novatstvo enjoyed their final 
skhodyny before tabir for 
2021- played some games 
and made some Christmas 
decorations with our bulava.

Готуйсь!

Pl. Sen.Teresa Lachowicz 
Stanychna

  Новини грудня • Cтаниця Вікторія 
  December news • Stanytsia Victoria
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11 December 2021
На ці наші останні сходини 
2021р ми прийняли два 
пташата. Підчас сходини ми 
співали новацькі пісні та 
коляди, продовжили вмілість 
Санітара, демонстрували 
розуміння новацького 
закону, насолоджувалися 
іграми та виготовляли 
різдвяні прикраси.

We welcomed two new 
Ptashata to our Stanytsia. Our 
skhodyny included playing 
a variety of games, singing 
songs, continuing our First 
Aid vmilist, demonstrating an 
understanding of novatskiy 
zakon, making Christmas 
decorations, enjoying juicy 
fruit and cooling down after 
shkodyny with an icy pole. 
Another fun day!

Pl. Sen. Katrusia Miljenovic 
Stanychna

  Новини грудня • Cтаниця Квінсленд 
  December news • Stanytsia Queensland
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новак Дам’ян Годич був нагороджений «найкращим 
новаком» за його ентузіазм, відмінне ставлення та 
поведінку. Готуйсь!

Юнацький підтабір почався з мандрівкою через 
австралійські хащі в Отвейз. Діти мандрували 39 кілометрів 
через природи під спекою австралійського сонця. Більше 
половини нашого юнацтва досягнули свою першу мандрівку 
на цьому таборі. 

Mандрівка була складною (і навіть для юнацької булави), 
особливо після двох років без мандрівки під час пандемії, 
але діти успішно завершили мандрівку з ентузіазмом. Один 
з найвеселіших моментів табору було тоді, коли юнацтво 
докінчили мандрівку та повернулися до оселі Сокіл, і відразу 
скакали в басейн.

Після мандрівки, юнацька програма була зосереджена 
на двох вмілостях. Перша вмілість – «таборування» – дала 
старшому юнацтві нагоду запам’ятати основні елементи 
пластового таборування після двох років без табору, та 
молодшим учасникам вперше навчитися ці точки. Проте 
друга вмілість була одна з найсучасніших – «летючий 
диск». Юнацтво грали різні цікаві ігри, щоб навчитися як 
правильно кидати летючий диск, навіть під час купання 
в басейні. В останній день табору чотири юнацькі гуртки 
перевірили свої вміння коли змагалися в алтимат. На ватрі 
навіть співали пісню «Летить диск».

До юнацтва прибули троє нових дітей: Сару, Яну та 
Ксав’єрa. Булава юнацького підтабору вітає найкращу 
юначку Софія Михайлик. СКОБ!

Батькам також чудово провели час на татівці після довгої 
перерви між таборами, насолоджуючись можливістю знову 
бути разом на Соколі. Група батьків поїхала на екскурсію 
в містечко Тімбун, де відвідали завод віскі та сироварню. 
Також були рибалка, серфінг, їзда на велосипедах, 
волейбол, прогулянки та веселі зустріч увечері. Було 
дуже гарно бачити всіх, що допомогли в різних способах 
провести табір, а також тих, хто підняли свої руки, щоб 
працювати активніше з проведенням пластової програми 
під час року – внески всіх дуже цінуються!

Спільна ватра відбулася на Новий рік у традиційному 
місці біля басейну, під час якої (з допомогою нового додатку 
для смартфонів Wikispiv) співал й сміялися над сценками 
дітей. Новацтва і юнацтво насолоджувалися можливістю 
виступити перед табором і їх нагородили відповіддю «браво, 
браво бравісимо!»

І саме це почуття я хотіла би передати всім, хто брав 
участь із таким ентузіазмом, позитивом, щедрістю і гарним 
гумором – дякую за дружбу, і за те, чо довіряли нам своїх 
дітей на таборі. Ми з нетерпіннями чекаємо святкування 
110-ліття Пласту наприкінці 2022 року. Радимо почати 
планувати і репетувати виступи на ватру вже зараз!

Сильно! Красно! Обережно! Бистро!

Літній табір «Назад у Майбутнє»

Літній табір Пласту Вікторії «Назад у Майбутнє» успішно 
завершився 3 січня 2022 року, після тижня веселощів, 

дружби та відпочинку в прекрасному австралійському лісі, 
на нашому Соколі.

Нам так пощастило, що ми змогли влаштувати табір у ці 
непрості часи і ми щиро вдячні нашим булавам новацтва 
та юнацтва за виняткові зусилля в організації цікавої 
веселої програми для наших дітей. Особливо відзначилися 
коменданти новацтва і юнацтва, ст. пл. Андрій Михайлик і 
ст. пл. Тереска Гесит з надзвичайною підтримкою від ст. пл. 
Яреми Пришляк.

Табір був трошки менший та коротший ніж у минулих 
роках – було 97 учасників, які всі приїхали з бажаннями 
брати участь і допомогти у справжньому пластовому дусі.

Головна команда складалася з цих осіб, яких ми щиро 
дякуємо за чудову працю в організації та проведенні табору:

•   Головнa Коменданткa – пл. сен. Тереса Ляхович
•   Скарбник – ст. пл. Андрій Берник
•   Писар – ст. пл. Меланія Мельничук
•   Бунчужнa – ст. пл. Олеся Берник
•   Інтендант – пл. сен. Володя Герчанівський
•   Референт Ризики та Пожежі – пл. сен. Маркіян Ляхович
•   Референт Першої Допомоги – пл. сен. Оля Венгринович
•   Комендант Новацтва – ст. пл. Андрій Михайлик
•   Комендант Юнацтва – ст. пл. Тереска Гесит
•   Коменданти Татівки – пл. cен. Лариса Радіон  

та пл. сен Адріян Нойгебавер

Тема підтабору новацтва була «Лісова Пісня» й діти 
навчилися про українські народні казки і працювали над 
вимогами вмілості «любитель казок». Але діти не тільки дуже 
багато нового довідалися, діти також дуже весело провели 
час з новими й старими друзями серед австралійської 
природи. Молода булава зі великим ентузіазмом і 
надзвичайним умінням і професіоналізмом провела цікаву 
різноманітну програму під спокійним і супер організованим 
керівництвом ст. пл. Андрія Михайлика. Крім праці над 
вмілістю, екскурсія до мотузкового парку та мандрівка 
були улюбленими для багатьох новаків і новачок. Такі 
заняття дала дітям можливість спробувати щось нове і 
почати готуватися до мандрівних таборів у юнацтві. Велике 
спасибі нашим чудовим батькам, які розвідали різні стежки 
біля оселі й вибрали маршрут для мандрівки, допомагали 
провести мандрівку, підготували табір до ночівлі (в тому 
числі викопали лятрину!), привезли намети, воду, їжу тощо. 

Під час табору ми прийняли 5 нових членів до новацтва 
- Луку, Орка, Захарія, Івасика та Зафіру. Наприкінці табoру 

  Новини грудня/січня - Cтаниця Вікторія   
  December/January news - Stanytsia Victoria
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At the end of tabir, novak Damian 
Hodych was awarded ‘Best Novak’ for 
his enthusiasm, excellent attitude and 
behaviour. Hotuis!

The pid-tabir of Yunatstvo divided its 
time into two halves and began with a 
39 km hike through the Otway region 
under the hot Australian sun. The terrain 
and route of the hike was challenging 
for the participants – kids and leaders 
included, particularly after two years 
of not hiking during the pandemic. For 
over half of the kids this was their first 
hike in Yunatstvo and they did amazingly 
well.  Once the hot, dusty hikers returned 
to Sokil, their reward was a dip in the 
pool – their shrieks and laughter echoed 
around the oselya!

After the hike the Yunatstvo program 
focused on the achievement of two 
vmilosti – the first ‘Taboruvannya’, 
which for the older Yunatstvo was a good 
opportunity to cement their basic Plast 
skills and for the younger members it 
was an introduction to these topics.  
Then in contrast, the second vmilist was 
‘Frisbee’ skills, during which Yunatstvo 
played many interesting games to learn 
how to correctly throw and catch a 
frisbee – both on land, and once again

‘Back to the Future’ 
VIC Summer Camp

Plast Victoria held our summer 
tabir, from 28 December 2021 to 

3 January 2022 with a theme of ‘Back 
to the Future’, to capture the feeling 
of returning to Sokil and tabir, whilst 
looking towards better times to come.

With a determination to not miss 
out on another year of tabir, our 
komanda came together months in 
advance to start putting together an 
amazing program for our Novatstvo 
and Yunatstvo.  Despite many changing 
government decisions and mandates 
regarding the Covid situation, we 
were fortunate to be able to stage an 
unforgettable week of fun and friendship 
at our beloved Sokil.

We ran a smaller tabir with a shorter 
duration - at capacity we had 97 
participants, who all attended with a 
willingness to participate and help the 
camp in true Plast spirit!

The Novatstvo program was themed 
around ‘Lisova Pisnya’ and the children 
learned all about Ukrainian folk tales for 
their vmilist ‘Lyubytel kazok’. Under the 
calm and super organised leadership of 
st pl Andrew Mykhaylyk, the team (who 
all except the komendant were new to 
bulava) did a magnificent job of keeping 
the children entertained, challenged, 
safe and amused all week.  The high 
and low ropes course was a highlight 
for many, as was the overnight hike, 
which challenged the kids and provided 
a glimpse of what yunatstvo is like. 
Many thanks to our wonderful parents, 
who carried out reconnaissance of the 
hike, then assisted with leading the 
kids on the day, prepared the camp 
site for the night (including digging a 
super latrine!), dropping off tents, water, 
food, etc.  During tabir we welcomed 
5 new members to novatstvo, Luca, 
Oryn, Zachariah, Ivasyk and Zaphira. 
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in the pool! On the last day of tabir, 
four teams competed in an ‘Ultimate 
frisbee’ tournament.

Yunatstvo welcomed three new 
members to their team – Sarah, Yana 
and Xavier. Sophia Mykhaylyk is to be 
congratulated for her nomination as 
‘Best Yunachka’! 

SKOB!

The parents also had a wonderful time 
in Tativka, relishing the opportunity 

to be back together at Sokil once 
more.  An outing was had to the town 
of Timboon, where a whiskey distillery 
and cheese factory were visited and well 
patronised. There was fishing, surfing, 
bike riding, volleyball, bushwalking and 
social gatherings in the evenings.  It was 
wonderful to see everyone putting up 
their hands to contribute to the smooth 
running of tabir and to volunteer for 
assisting with the running of Plast during 
the year – many hands certainly do 
make light work and everyone’s input is 
greatly appreciated!

Our spil’na vatra was held on new 
year’s day at our traditional spot by the 
pool – armed with our new song app, 
Wikispiv, we sang, laughed at cheesy 
skits and Novatstvo and Yunatstvo 
enjoyed the opportunity to get up and 
perform in front of the tabir to the strains 
of ‘Bravo, bravo, bravissimo!’

And that is exactly the sentiment 
I would like to convey to all who 
participated with such enthusiasm, 
positivity, generosity and good humour 
– thank you for your friendship and for 
trusting us with your children at tabir. We 
are looking forward to celebrating 110 
years of Plast at the end of 2022. Start 
planning your vatra skits now!

pl. sen. Teresa Lachowicz, Komendant 
Сильно! Красно! Обережно! Бистро!z



02.01.2022  

Пластуни Станиці 
Квінсленд, Австралія, 

передали символічний Вогонь 
провідникам УГКЦ і УПЦ разом 
з Різдвяними побажаннями 
Преосвященним отцям, 
парафіянам та пластовим 
родинам Станиці.

Plastuny of the Queensland 
Branch passed a symbolic 
Fire (candle) to the leaders 
of the Ukrainian Catholic and 
Orthodox Churches, together with 
Christmas wishes to the Most 
Reverend Fathers, parishioners 
and all Queensland Plast 
families.

Голова КПС, Хрестина Кметь 
передала символічний 

Вефлеємський Вогонь 
пластунам Вікторії підчас 
літнього табори на площі Соколі.

Head Plast Australia, Chrestyna 
Kmetj passed on a symbolic 
Flame to the Victorian plastuny  
at their yealry tabir at Sokil.

Вифлеємський Вогонь 
Миру - міжнародна 

щорічна скаутська акція 
до святкувань Різдва 
Христового, котра полягає 
у поширенні символічного 
вогню, запаленого на місці 
народження Ісуса Христа. 

“Bethlehem Fire of Peace” is an 
international annual scout event 
to celebrate the Nativity of Christ, 
and to spread the symbolic fire lit 
at the birthplace of Jesus Christ. 
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14.01.2022 
Stanytsia Sydney

Adventure Day for Novatstvo and Yunatstvo 
@Baden-Powell Scout Centre conquered! 

Building catapults, competitive orienteering, low 
ropes, bushwalking and we beat the record for the 
most amount of leeches in one day - 36! Thank you 
to our guides Taya and Hayden for a fantastic day. 
Молодці!

Orysia Spinner

29.01.2022 
Ptashat VIC Stanytsia

A wonderful day of fun and friendship for our 
Ptashata today, with huge thanks to our 

amazing Sestrychky Natalie Barker and Stephanie 
Neugebauer for all their hard work in preparing a 
fantastic program for the kids.

We welcomed Anfia, Sophia and Isabella with 
their white scarves, painted on bark, played with 
bubbles, sang songs, listened to stories, did some 
colouring in, shared a sausage sizzle lunch and 
played some very competitive relay races!

Many thanks to Bishop Mykola for joining in the 
fun today - it was wonderful to see you!

The future of Plast Victoria is looking bright with 
these amazing kids coming up through the ranks 
with theirboundless enthusiasm!

Ptashata will be joining Novatsvo at their 
skhodyny all year. All new members very welcome!z
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РІЗДВЯНИЙ ПРИВІТ ГОЛОВИ КПС  
- ХРЕСТИНА КМЕТЬ



Льонгин Когут народився 6-ого 
липня 1920 року в Бориславі 

на Галичині, в родині свідомих 
патріотів. Помер 23 січня 2022 року 
в Мельборні, Австралії, на 102 році 
життя.   

Для нас, його друзів і вихованців в 
Пласті в Австралії, Льоник був, пластун 
патріот, вірний друг, з безмежною 
любов’ю до родини, внуків і правнуків.

Льоника батько, Петро, інженер, 
займався розкопами нафти в 
Бориславі і рідко бував вдома. Дітей, 
чотирьох хлопців (Льоник був на 8 
років молодший від старших братів) 
виховувала мати, Євгенія, з поміччю 
дівчини-сироти яку, для цього, 
родина спровадила з Відня.   Льоник 
мило згадував лагідність матері і 
дівчини-помічниці.

За його 101 років життя, Льоник був 
свідком розвитку Пласту від початків 
Новацтва в Галичині аж по сьогоднішнiй 
день, коли членами Новацтва є вже 
третя ґенерація емігрантів які приїхали 
після ІІ Світової Війни.

Батько записав Льоника до Пласту 
1926 року, якраз тоді коли до Пласту 
почали набирати дітей з народних шкіл 
щоб створити Новацтво.    

До гімназії Льоник ходив в Дрогобичі 
де учителем історії, географії і 
фізкультури, якраз в ті роки, від 1932 
до 39 року, був Іван Чмола один із 
засновників Пласту. Хоч Польща 
заборонила Пласт в Галичині в 1930 
році і посадила Івана Чмолу на 2 роки до 
в’язниці за його звязки з УВО та успіхи 
в розвитку патріотичного виховання 
в Пласті  але Пласт перетворився на 
Комісію Виховних Осель і Мандрівок і 
далі проводив виховні зайняття з дітьми 
і молоддю, хоч не отверто.   

В очах тих молодих хлопців Чмола був 
героєм – учасник Першої Світової війни 
в рядах Січових Стрільців, сидів 2 рази 
у польській в’язниці. Чмола організував 
мандрівки в Карпатах та табори на 

горі Сокіл коло Підлютого, в яких 
Льоник брав участь. Але в першу чергу, 
безперечно, Іван Чмола був - патріот. 
Кращого виховання в ідейних основах 
Пласту і вірності Богові і Україні тяжко 
уявити.   Вплив батьків і патріотичне 
пластове виховання залишилося 
Льоникові на ціле життя.   

Після гімназії Льоник почав 
студіювати медицину у Львові і, 
рівночасно, кроками його старших 
братів і батька, брав участь у 
патріотичних акціях. В часи ІІ Св Війни 
ситуація стала небезпечною. Одного 
брата розстріляли, інші пропали безвісті, 
батьків вивезли на Сибір.   Льоник 
був змушений втікати на захід, самий. 
(Мати померла на Сибірі. Батько нарешті 
повернувся додому на 90 році життя на 
початку 70-их років. В родинній хаті вже 
мешкали інші люди, але відпустили йому 
одну кімнату де він ще прожив до 94 
року життя).

На якийсь час, в Німеччині, головним 
завданням Льоника було - пережити 
війну, почати перешкоджені студії 
(тепер, дентистику) і одружитися із Зоєю!

Приїхавши до Австралії, Льоник 
спершу забезпечив родину хатою, 
яку сам побудував, і почав працю як 
кресляр.

В 1955 році знов вступив до Пласту, 
відразу до активної праці. В ці перші 
роки на еміграції, найбільшої потреби 
в Пласті було у виховній праці з дітьми 
baby-boom. Постійно від 1955 до 69 
року Льоник був виховником, спочатку 
новаків а опісля юнаків, і звязковий 
від 63 до 65 року. Був членом багатьох 
таборових булав юнаків і командантом 
табору юнаків літом 1963 року.   

В 1964 році вступив до куреня 
Лісових Чортів де гуртувалися його друзі 
пластуни.

Окрім виховної роботи з молодими 
хлопцями, Льоник також був членом 
Крайової Пластової Старшини – 4 
роки як писар від 63 до 67 року а тоді 
Референтом Вишколів від 67 до 69 року.  
Хто небудь, що перебирав діловодство 
після Льоника мав для прикладу і 
наслідування його сумлінно ведене і 
старанно задокументоване діловодство. 
Як Референт Вишколів в Крайовій 
Старшині, Льоник очолював групу 
сеніорів які разом постійно організували 
і переводили вишколи нової ґенерації 
пластових виховників.   

У 70-их роках, коли Крайова Старшина 
перейшла до Аделаїди і Сіднею, Льоник 
був станичним Вікторії, двократно, від 
70 до 72 року і знов від 79 до 81 року, та 
членом або головою Станичної Ради від 
73 до 78 року. Пізні 60-ті і цілі 70-ті роки 
були періодом найбільшої активності 

Пласту у Вікторії. В ці роки станиця 
активно працювала у всіх ділянках 
виховної праці, ставили концерти, свята, 
вечорниці, розбудовували Сокіл.

За його ключеву ролю у проводі 
Станиці Вікторії, і в Крайовій Старшині, 
Льоник осягнув найвищий ступінь 
пластуна - сеніора керівництва і був 
винагороджений найвищим пластовим 
відзначенням, орденом святого Юрія в 
золоті.

Навіть, пізніше, коли він вже відступив 
від постійної виховної і адміністративної 
праці, Льоника все можна було 
заманити помогти в якійсь справі – 
чи то було провадити Співочу групу 
пластунок, чи помагати організувати 
Сеніорські Ватри, чи супроводжати на 
ґітарі спів коло ватри.

Родина памятає його любов музики 
(грав на багатьох інструментах, не лише 
на ґітарі), спритність в настільному 
тенісі, його вміння налагодити будьщо 
механічне, його любов майструвати.  
Син Славко розповідає що коли родина 
купила першу пральну машину, закім 
жінка встигла щось в ній випрати, 
Льоник цілком розібрав машину щоб 
навчитися як вона функціонує. Але 
головно залишилися теплі спогади його 
опіки, спеціяльно внуками.  Передавав 
їм любов до України, вчив життєвої 
мудрості, грати настільний теніс та 
підтримував на їхньому життєвому 
шляху. 

Часом, Льоник мав суворий 
вигляд але це крило його мяке 
серце і охочу готовість помогти. Був 
скромною людиною, самостійний і 
самовистарчальний.  Після передчасної 
смерти його подруги життя, Зої, ще довгі 
роки жив самостійно в колі родини та 
друзів пластунів.   

Хоч Льоник відійшов на Вічну Ватру, 
але він ще довго залишиться в памяті 
його родини та друзів пластунів з якими 
він працював, і яких він виховував. 

Вічна тобі память Льони-ку.

  На Вічну Ватру • Льоник Когут
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Qld Stanytsia 19.02.22 

Skhodyny 
included 

discussions 
about Ukraine 
and what that 
means for us. 
Discussions 
were very 
interesting - as they only can be with young children. Map reading, 
playing games, enjoying a BBQ, more games - time sped by and 
going home was not necessarily a favourable option.

28.05.2022

CYM Melbourne are running their 
Self Development Program and 

Debut again this year and invite all 
youth born 2006 or earlier. Plast 
youth have actively participated in 
this program over the years and is 
worthwhile for all our youth.

NSW Stanytsia 15.02.2022

A wonderful start to the Plast new year - paddle boarding on 
Sydney Harbour from Manly Wharf to Little Manly Beach.

Vic Stanytsia 26.02.22

Today Yunastvo met for our 
first skhodyny of the year - 

we spoke about what it means 
to be a Ukrainian in Australia, 
the symbols of Ukrainian 
democracy, and of course 
played some Plast games.

  Лютневі новини • February News
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12 02 2022  
Chervoni Maky
Відбулись перші 

сходини 2022 
Червоних Маків. Дякуємо 
пл сен Ірені Слоті 
за феноменальний 
курінний провід в 2021. 
І вітаємо нашу нову 
курінну пл сен Арету 
Яременко.   
Рости Рости 

Plastoviy Shlakzh 
Plast Australia 
featured in the 2021 
#23 edition.

To receive your 
copy, contact your 
Stanytsia or Michael 
Kwas, KPS Referent 
for Plastoviy Shlakh. 



January /February 2022 
Ukrainian Sovereignty

Plastuny around Australia have actively engaged 
in supporting and engaging our local and federal 

politicians, working with the Ukrainian Embassy in 
Canberra, and spreading the work in media of the 
need for peace in Ukraine, and the need to protect the 
sovereignty of the territory of Ukraine. Our Plastuny 
have even taken the message fashion.
Meetings in February were attended with all sides 
of politics, with Marko Pavlyshyn (Holova Rada), 
Chrestyna Kmetj (Holova KPS) and Slawko Kohut 
(Holova Hromady Victoria) representing the 
Ukrainian community. 
Dr.Olga Boichak, academic and part of our Plast 
Australia family, based at the University of Sydney 
has written an article, which very easily explains the 
current situation in Ukraine, “Why Ukrainians are 
ready to fight for their democracy”.
пл. сен. Хрестина Кметь (Гол. КПС).
https://theconversation.com/why-ukrainians-are-
ready-to-fight-for-their-democracy.



11.02.2022

Plastuny and  
Mr Stefan Romaniw OAM 

meeting with the  
Hon Anthony Albanese MP. 

and  
Senator the Hon Penny Wong.

Plastuny joined 
#StandWithUkraine rally’s 

and church services held 
around Australia on Sunday 20 
February.

У неділю 20 лютого 
пластуни Австралії взяли 
участь у світовій акції 
#StandWithUkraine

В Сіднеї, Мельборні, 
Аделайді та Брізбені пластуни 
долучилися при громадських 
та церковних акціях у 
підтримку України. Панахиди 
відправили на честь Небесної 
Сотні, та за всіх тих, хто 
загинув за останні вісім років 
війни.

Мітинги по всій Австралії 
стали потужним посланням 
солідарності з друзями 
та родинами в Україні в 
протистоянні російської 
агресії проти України.

http://plast.org/.../u-nediliu-20-
liutoho-plastuny.../

22.02.22

Participated in interview today 
on Radio ABC The World Today 

regarding Australian Ukrainians 
response to Putin’s claim of 
sending peace keeping troops into 
Ukrainian territory of Luhansk 
and Donetstk after he “recognised” 
them as “independent” - validating 
his move into Ukraine as he 
expands his empire at the cost of 
a peaceful nation and peaceful 
people.

With the Australian Federation 
of Ukrainian Organisations we 
have been alerting the government 
that this would happen. He will 
not stop. World peace is on the 
brink yet again due to yet another 
megalomaniac. 

Ukraine’s territorial sovereignty 
may be compromised, cities 
levelled, innocent people killed, 
millions displaced, economy 
ruined. 

Here in Australia we WILL feel the 
impact. We must stand up to this 
bullying of the world order.

#StandWithUkraine  
Chrestyna Kmetj
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