
23 січня 2021 року о 19:00 Акція Єдності онлайн

пластуни долають кордони, єднають Пласт і Україну

Відень, міст Шведенбрюке, щорічна пластова Акція Єдності, 2019 р.



Акція Єдності
2021 р.

Пласт Австрія

“Історія Пласту”

Координаційний 
Центр Пластових 
Груп в Европі

Дорогі подруги і друзі, пластприятелі,
родини пластунів!

На честь Дня Соборності України, який відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української
Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році, Пласт Австрії спільно з 
проектом “Історія Пласту” та Координаційним Центром Пластових груп в Европі проводить віртуальну Акцію 
Єдності для пластунів та пластових родин Европи.

Захід відбудеться у суботу 23 січня о 19:00 СЕТ за допомогою Zoom відеоконференції. У програмі Акції Єдності:

 Вступне слово від Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія Олександра Щерби та 
презентація його книги “Щеплення від мороку” 

 Гутірка “Пластуни і Акт Злуки” від пл. сен. Івана Гоменюка, ЦМ (УІНП)

 Гутірка “Дві України: міфи і реальність” від Миколи Рябчука, Почесний президент Українського ПЕН-клубу

 Віртуальне єднання пластових хусток між краями та пластовими групами Европи

 Пісні Української Революції у виконанні пл. сен. Тараса Компаніченка, ВЛ

Модератор пл. сен. Андрій Ребрик, ЦМ

Щоб отримати лінк до участі у Zoom відеоконференції, просимо зголоситися в цій гугл-формі: 
https://forms.gle/B1AzBkPdWUHoXESE9

https://forms.gle/B1AzBkPdWUHoXESE9
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У рамках святкування річниці проголошення Акту Злуки
УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року Пласт Австрії спільно з 
парафією Церкви Святої Варвари провели ряд 
просвітницьких заходів для української громади Відня, а 
саме – інтерактивний квест для дітей на тему Дня 
Соборності, традиційну Акцію Єдності на мості
Шведенбрюке, дві презентації книг за участю
українського історика і журналіста Вахтанга Кіпіані та 
дослідників Івана Гоменюка і Андрія Ребрика
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20-21 січня 2018 року австрійські пластуни провели акцію до Дня Злуки УНР та 
ЗУНР. Акція мала на меті ознайомити українську громаду Відня із історичними
подіями, пов’язаними із утворенням Української Держави та часів боротьби за її
соборність. А саме – 99 річниця Акту Злуки між двома новопроголошеними
українськими республіками ЗУНР і УНР в одну Соборну Державу – Україну.
Ця подія є консолідацією багатовікових прагнень наших славетних батьків, яка 
остаточно утвердилась у 1919 році. Це унікальна акція, що була проведена 
вперше у столиці Австрії – Відні. Учасники заходу мали змогу взяти участь у 
квесті, долучитись до дискусії на дану тему з істориками, дослідниками та 
журналістами з України й переглянути тематичну кінострічку “Українська
революція” за спогадами генерала В. Петріва.
20 січня 2018 р. в рамках заходу відбулися презентації настільних ігор “Гей, зі
Львова до Мукачева, а з Мукачева – до Києва!” та “100 років Української
революції” від Українського інституту національної пам’яті.
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https://100krokiv.info/2016/01/nastilna-hra-zi-lvova-do-mukacheva-a-z-mukacheva-do-kyjeva/
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