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МІТТЕНВАЛЬД
18 серпня вулиці Міттенвальду заполонили 
пластуни - то тут, то там можна було побачити 
пластові хустини і чути українську мову. Саме в 
Міттенвальді проходила велика теренова гра, 
і участь у ній мали змогу взяти абсолютно всі 
учасники та гості. 

В часі теренової гри учасники піднялися  
канатною дорогою на Карвендель, і 
прогулюючись німецькою альпійською  
дорогою оглядали неймовірні краєвиди  
Альп, та ще й перетнули кордон з Австрією.  
Після цього вони відвідали пост гірських 
рятівників, гуляли містом, милуючись 
розмальованими баварськими будиночками, 
були у музеї скрипок, якими так славиться 
Міттенвальд. На кожній такій точці учасники 
отримували спеціальний штамп у паспорт 
“міттенвальдця”, який отримали на початку гри.

Окрім того, учасники побували на 
місці проведення ЮМПЗ 1947 року.  
І на місці тогочасної таборової площі, 
як і 70 років тому, знову звучало “При 
ватрі”.

Саме в такій масштабній кількості у 
Міттенвальді впродовж всього дня всі 
пластуни мали змогу відчути особливу 
єдність в місцевості важливій для 
історії Пласту.



УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ В KURPARK

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛУ

Опісля відбулося урочисте закриття у 
відпочинковому парку Міттенвальду, 
за участі мера міста, всіх пластунів та 
гостей. Мер міста привітав пластунів 
і побажав і надалі слідувати 
пластовому гаслу “Залишати світ 
трішки кращим після себе, ніж він 
був до того”. Також, як подяку від 
ЮМПЗ 2017 пластуни подарували  
до міського музею скрипок бандуру.

В часі урочистого закриття у парку 
відкрили меморіалу на згадку про 
переміщених осіб, котрі під час 
війни втратили свою батьківщину. 
Наймолодші учасники ЮМПЗ 
2017 - новаки, і учасники Свята 
Весни 1947 року посадили дерево 
гінкго. Обираючи це дерево, яке 
водночас є одним з найстаріших 
на планеті, пластуни хотіли, щоб 
воно несло глибокий символізм 
- і було символом миру, охорони 
довкілля, дружби та сили, завдяки 
якій пластуни рознесли пластову 
ідею по світу і привили її на різних 
територіях своїх поселень.

ВАТРА МЕДІА ЦЕНТР
Завершився останній день ЮМПЗ 
2017 святковою ватрою. Через негоду 
відбулася вона без вогню :), але це не 
завадило учасникам добре забавлятися 
 і співати.

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

Для вас всі ці дні трудилися:
Андрій Зварич, Сяня Тірі, Тарас Щепаняк, Ярина Вдовичин, 
Наталя Босак-Ковалик, Мирко Лесюк, Юрій Преподобний, 
Павло Дідула, 


