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МАНДРІВКА

МАНДРІВКА УПС В TEGERNSEE

За день мандрівки  ми пройшли 18 км, 
приблизно 25 тисяч кроків, спалили майже 
1000 Ккал, бачили більше 10 водоспадів та 
річок, проїхали декілька баварських сіл, з’їли 
майже 100 канапок, випили 150 літрів води і ще 
формально побували в пеклі (Hoellentalklamm) :) 

Марта Матичак (Бельгія) сказала, що було дуже 
гарно, і що навіть після того як всі добралися 
до підніжжя гори Zugspitze і були потомлені, 
всеодно мали можливість піти ще вище, і то було 
дуже красиво.

Впродовж кількох днів табір УПС мандрує в 
невелике містечко Tegernsee, яке лежить на 
березі однойменного озера. Ті, хто проявили 
найбільше запалу до мандрівки, вирушили 
звідти на Riederstein, звідки відкрився 
чудовий вид на місто та озеро. Всього за день 
сеньйори пройшли не мало, не багато, а 15 
км. Завершилася мандрівка прогулянкою 
корабликом по озеру

Як сказав друг Леонід Верещак з Австралії: 
“Це був чудовий день. Я просто собі йшов 
поміж тих баварських хат, селом вгору, вздовж 
тієї краси і почав співати українських пісень. 
Назустріч мені йшли німці і думали певне, що я 
якийсь вар’ят, але мені було байдуже, бо я мав 
чудовий час.”



АН
ДРІЙ СПЄХ

референти рафтингу 
- Н

ім
еч

чи
на

МЮНХЕН 
Табір Карвендель сьогодні 
прогулявся Мюнхеном, находили 
понад 14000 кроків, випили більше 
ніж 140 літрів води та зробили понад 
1200 фото. Протягом цілого дня 
відвідали цікаві місця у Мюнхені, 
вийшли на вершину центральної 
ратуші, побачили прикрашену 
і обмальовану щоглу, на якій 
зображені всі промислові професії 
міста, танець Бондарів, який 
врятував мешканців Мюнхена від 
чорної чуми, національні костюми 
Баварії, віртуозних серферів у парку 
та багато інших цікавинок. 
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“ЮМПЗ 2017 для мене - це бути в одному 
місці і в цей час з юнацтвом. Я майже тут 
нікого не знаю, але то мені подобається, бо 
я можу познайомитися з новими людьми. 
Найбільше мені запам’ятався Мюнхен - 
чудове місто, Ратуша у центрі та дуже 
красива архітектура. Коли ми піднялися  
на самий верх, ті краєвиди захопили мене!  
Цей день був дуже коротким, але одночасно 
дуже цікавим.”

“Коли мені було 5 років батьки мене привели  
у Пласт. Мій перший ЮМПЗ пройшов у 1998 р.  
у Вінніпегу, за весь час кожне наступне  
святкування є особливим по своєму, але  
емоціїї, які ти отримуєш під час зустрічі  
із друзями та знайомими, вони завжди  
варті того, щоб їхати на пластові заходи.  
Мені цікаво тут все і я бажаю учасникам 
знайти якомога більше друзів та весело 
провести час.”

ВРАЖЕННЯ ПРО ЮМПЗ
“Найбільше нам сподобався рафтинг, то було дуже смішно, коли ми падали в воду або 
інструктори старалися перетягнути нас в інший човен. Також мені було дуже цікаво в музеї 
про Міттенвальд. Гарно було побачити як воно було колись”
       - Марта Матичак, 12 років, Бельгія

“Цікаво було побачити тих людей, які були 70 років тому на Святі Весни, і ти слухав їх і 
думав, - Ого! Вони це все пам’ятають.”
  - Софія Попович, 12 років, Німеччина



ВЕЛОТАБІР
Велосипедний табір, який нараховує 
15 пластових “спортсменів”, мандрувaв  
історичними місцями українського 
Пласту  та частиною території  
Ді-Пі таборів в Німеччині. Однією із 
зупинок було містечко Берхдесґаден, 
де похований Андрій Гарасевич: поет, 
альпініст і пластовий діяч. 

Тарас Ференцевич, референт 
веломандрівки, розказав, що  
у велокоманди було багато  
пригод вже на початку мандрівки:  
коли пластуни прямували до місця  
старту в Берхдезґадені загорівся 
попередній потяг, і команді прийшлося 
пересісти на автобус :) 17 серпня 
велотабір фінішував на оселі і завтра 
долучиться до святкувань Міттенвальді.

“Таборували над озерами, 
все є супер: погода чудова, 
краєвиди ще кращі. 
Товариство пластове, 
ми жартували, співали 
і долали трасу по всій 
Баварії.”
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Дорогі пластуни і пластунки,

Добігає кінця Ювілейна Міжкрайова Пластова  
Зустріч 2017.

Від імені Головної Пластової Булави, складаємо 
подяку Організаційному комітету за їхню працю, 
чудову підготовку і проведення зустрічей. 

Особлива подяка належить Коменданту ЮМПЗ 
2017 пл. сен. Борису Франкевичу, його заступнику  
пл. сен. Ірці Добрянській-Райндль, всім членам 
команди інструкторів та виховників. 

Кожен з нас повертається додому зі своїми 
особистими споминами, ця радість у серцях не 
відрізняється від тих, хто був на Святі Весни у 
1947 році.  В очах учасників горить пластовий дух, 
гумор, доброзичливість і гармонія.

Несіть цей дух у вашу подальшу  пластову 
діяльність по всіх осередках і континентах.
Щасливої вам дороги і до зустрічі у 2022 році!

СКОБ!
пл. сен. Марта Кандюк-Кузьмович 

Глова ГПБ  
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“Коли я прийшов у Пласт, 
мені було 11 або 12 років, 
перед тим я був сумівцем 
і моя мама сумівкою. У 
той час всі мої друзі були 
в Пласті, а тоді я почав 
долучатися до розробки 
програми пластових 
таборів. І я зрозумів що 
хочу бути виховником і далі 
займатися Пластом.

Це ЮМПЗ по рахунку 
вже третє. Перше було 
в Канаді. Моя співпраця 
з оргкомітетом ЮМПЗ 
2017 розпочалася майже 
3 роки назад і ми не 
були впевненими до 
останнього місяця, що ми 
це потягнемо. Але тепер 
після 5-го дня все йде без 
проблем. Ми всі вражені, 
що такий файний плинний 
процес є зараз. 

Я бажаю всім учасникам, 
щоб вони впізнали той дух, 
який є поміж Альпами та 
знайомилися один з одним. 
Особливо найцікавіший 
день буде для всіх п’ятниця, 
Міттенвальд, - там де все і 
почалося.”

“Пласт розпочався для мене 
у 8 років, куди мене привела 
мама, а ЮМПЗ 2017 для 
мене вже четверте. На 
цьому ЮМПЗ 2017 маємо 
добрий баланс, оскільки 
формуючи програму, ми 
мали на меті точки як 
для веселощів, так і для 
логіки. Я бажаю учасникам 
отримати ще один  
шанс поїхати на ЮМПЗ  
і зустріти там людей,  
з якими вони познайомилися 
тут.”

- Катруся ден Тоом

“Мої батьки не були у 
Пласті, але моя кузинка 
привела мене сюди. До 
цього теренового змагу на 
ЮМПЗ 2017 ми розпочали 
підготовку того року 
в березні. Ми хотіли 
розробити програму, яка 
буде корисною для дітей, 
а саджання очерету - це 
не повсякденна справа. 
Я би побажав учасникам 
тримати зв’язок один з 
одним, адже дружба - це 
те, що тримає нас і дає нам 
можливість створювати 
нові табори для пластунів.”

- Орест Владика

КАТРУСЯ ДЕН ТООМ 
ОРЕСТ ВЛАДИКА

Референти теренового змагу

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


