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ВІТАЄМО НА ЮМПЗ 2017!
Протягом тижня щодня 
Ви дізнаватиметеся з 
Одноднівки найцікавіші, 
найгарячіші, найсмішніші  
та найспокусливіші новини,  
що відбуватимуться  
на терені табору! 

ГАСЛО ДНЯ

Перші учасники приїхали сьогодні доволі рано, тож служба реєстрації 
почала працювати перед 10 ранку і аж до 20 дореєстрували всіх. 
Гостей ж реєструватимуть завтра, але вже дуже багато з них приїхали 
сьогодні, бо привезли своїх дітей на табори. Як кажуть в самій службі, 
вони дуже тішаться, що погода в перший день була хорошою, і все 
пройшло дуже плавно й організовано.

Власне, у всіх членів реєстрації діти на таборах ЮМПЗ 2017, через те 
й було особливе бажання долучитися до цього свята і помогти :)

Служба реєстрації: Оксана Мaтичак, Юрій Подоба, Оксана Елбе, 
Не вистачає: Оксана та Соня Фіцак

Спішу 
назустріч 
пригодам



На ЮМПЗ 2017 учасники 
таборують в різних таборах.  
Є 4 юнацьких табори:
В таборі Едельвайс 47 наймолодших  
учасники (11-12 років).
Булавою табору:
комендант: ст. пл. Ліна Микитчак
бунчужний: ст. пл. Люба Журко, СВ
писар: ст. пл. вірл. Іванка Бучма, Верх
обозний: ст. пл. скоб Антін Дурбак, ПБ

Трошки старші учасники в таборі 
В таборі Ізаргорн 56 учасників (13-14 років) 
Булавою табору: 
комендант: ст. пл. Роман Кучкуда, ВБ
бунчужний: ст. пл. Андрій Співак, ПР
писар: ст. пл. вірл. Настя Слюсаренко, СП
обозний: ст. пл. Аня Войтович, СП

В таборі Гайстеркламм об’єднано 
55 учасників (15-16)
Булавою табору:
комендант: пл. сен. Юрій Саєвич, V
бунчужний: ст. пл. Стефан Галяревич, V
писар: ст. пл. Дмитро Старощак, V
обозний: ст. пл. Дем’ян Гриців, V

Табір Карвендель 50 учасників (17)
Булавою табору:
комендант: ст. пл. вір. Таня Яців-Жураквіська, КН
бунчужний: ст. пл. Нестор Воронка, ЧМ
писар: ст. пл. вір. Аня Вейлен, КН
обозний: ст. пл. Надя Ковалик

Табір УПС 
В таборі 48 учасників (пересічний вік 58)
комендант: пл. сен. Рома Зубенко, Гр.
заступник коменданта: пл. сен. Михайло Добрянський, ЛЧ
бунчужний:  пл. сен. Михайло Дворак, ЦМ
писар: пл. сен. Оксана Микитчак, ПС 
 
Велотабір
комендант: пл. сен. Тарас Ференцевич, ЛЧ
заступник коменданта: пл. сен. Ксеня Ференцевич, ЛМ
референт велотабір: пл. сен. Адріян Заяць

СТАТИСТИКА
Всього зголошено  
450 учасників,  
інструктори та оргкомітет - 60, 
гостей - 200.

Представлено 9 країв: 
Великобританія, Канада, США, 
Польща, Словаччина, Україна, 
Австрія, а також такі далекі як 
Австралія та Південна Африка

На ЮМПЗ 2017 завітали 
представники більш як  
60 станиць.

Найстарший учасник/гість 
зустрічі має 84 роки.
Наймолодший - 3,5 місяців

Найдовший маршрут до 
Мюнхена подолали учасники 
з Мельбурна - 16 118 км, це 
майже 22 години лету

Відстань від Мюнхена до 
Кеніґсдорфу, де проходить 
ЮМПЗ 2017 - 50 км
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ЛЮДИ ЮМПЗ 2017

ПОДІЇ 13 СЕРПНЯ

ТАБОРОВІ ЛІКАРІ 
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“Я був на оселі Hochland 
останній раз 10 років тому  
і пригадую тут трохи менше 
цивілізації, ніж є зараз  :)  
На оселі дуже гарно і що 
головне, багато юнацтва, 
набагато більше ніж я 
очікував побачити. Це має 
бути дуже гарне свято.”

“Табір ЮМПЗ - це чудове 
свято! Протягом свого 
життя я відбув багато 
таборів у якості учасника 
і кожен з них був по-своєму 
незабутнім, а зараз, моє 
завдання допомагати  
та робити так, щоб цей  
табір став незабутнім.”

Знайомтеся, це наші Таборові лікарі  
Роман Стельмах та Леся Смондуляк. 

“Наразі у Мед-пункті тихо, сподіваюся, 
що пошкоджень та інших неприємностей 
буде якомога менше. Я впевнений, що  
час для учасників пролетить дуже 
швидко, а враження залишуться  
на все життя. Бережіть себе!”

- Роман Стельмах

“Нехай табір пройде так, щоб ми могли 
зустрічатися лише на горнятко кави і 
розповідати один одному веселі жарти”

- Леся Смондуляк

одягнути однострій

помолитися на Службі Божій

прийти на відкриття ЮМПЗ 2017

о 14:00 відвідати виставку “Міттенвальд 1947”де  
ви зможете побачити та довідатися про трьохрічну 
хроніку юнацького гуртка “Леви” 1946 - 1949 рр.  
м. Регенсбург, протокольні записи жіночого коша  
у Міттенвальді, побачити повоєнні речі, оригінальні 
відзнаки минулих таборів та багато іншого. 
Приходьте, буде цікаво!

скупитися у крамничці ЮМПЗ 2017

відвідати виставку “Зелена Планета”

Над одноднівкою працювали: Ярина Вдовичин, Наталя Босак-
Ковалик Тарас Щепаняк, Андрій Зварич, Сяня Тірі


