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ГРЕБЛІ ГОТУЮТЬ ВИСТАВКУ НА ЮМПЗ 2017 

З початком літа 2016 наш Курінь згодився зайнятися Виставкою на ЮМПЗ, що відбудеться в серпні 
2017 року в Німеччині. Приємно повідомити що праця над виставкою поступає без великих пере-
пон та проблем. До великоі міри те завдяки зобов'язання ЦІЛОГО куреня Гребель підготовити та 
перевести успішну виставку. Членки добровільно зголошуються до помочі, пересилають фото-

графіі, дописи/спогади. Надійшло багато матеріалів; стараємось якнайбільше іх помістити. 

Працюємо стисло з оргкомітетом зустрічі в Німеччині, щоб заздалегідь перед-

бачити потреби і оминути які небудь несподіванки.   

В квітні ми закінчили фазу зібрання матеріалів. Травень/червень будуть при-
свячені для підготовки та організаціі  виставки. Нижче подаю поступ праці над 

елементами виставки: 
 

                                            ВІДЕО «ІНТЕРВЮ» ФІЛЬМ  

                              СПОМИНИ УЧАСНИКІВ МІТТЕНВАЛЬДУ 1947 
 

Іроїда Винницька (wynnyckyj@lavalink.com)  

Надя Луців (wnluciw@sympatico.ca)  

Христя Колос (gkolos@sympatico.ca) 

Праця над виготовленням відео/спогадів вже почалась. Ми затруднили професійного відеографа, 
щоб підготовив короткий фільм спогадів учасників з'ізду в 1947 р.  [Передано йому інтерв'ю, котрі 
Христя Колос, Іроїда Винницька, Надя Луців, Оксана  Бачинська Тарасюк і Слава Шулякевич запи-
сали під час миулого року, як також фотографіі та музику з пластовими піснями]. Тому, що кошти 

відео правдоподібно вичерпають наш бюджет, курінь Гребель погодився помогти з коштами. 

В додатку ми знайшли фільм про Міттенвальд-1947, виданий в  

1950-их роках, котрий будемо висвітлювати під час з'ізду. 
 

                                                ФОТОҐРАФІЇ  
 

Дора Горбачевська Салабан-США (saladora2@yahoo.com)  

Оксана Шулякевич - Зах. Канада (bshulakewych@shaw.ca) 

Прийшло багато фотографій, котрі позбирали та переслали 
Оксана Шулякевич, Дора Горбачевська, Мотря Мілянич та    

Оксана Бачинська Тарасюк. 

Христя Ковалик знайшла знімки і матеріали про Міттенвальд в 
архівах станиці Торонто і передала їх. Ляся Гвоздулич помагає 

з організацією та підписами фотографій. 

Знімки будемо вживати в різний спосіб:  

 Доброї якості фотоґрафії будуть побільшені та виставлені 

довкруги кімнати виставки на кольорових дошках. 

 Фільм з інтерв’ю буде переплетений фотоґрафіями з 1947 
року. 

 Гра «Вгадай хто?»: шукаємо знімки учасників зустрічі з   
1947 року і як вони тепер виглядають. 

 

 

 

 

35-річчя Пласту, 
Міттенвальд, 1947 р. 

Торонтонські Греблі порядкують знімки 
(зліва) Христя Колос, Тиня Солтис, Рося 
Сливинська і Таня Мельник, координатор 
виставки. 
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                                                     ЕКСПОНАТИ 
 

Христя Колос (gkolos@sympatico.ca) 
 
Христя Терпляк (christine.terplak@gmail.com) 
 

Маємо декілька експонатів..... Відзначки ,дописи ,книга 

підписів,та книгy з 1947 р. 

Плануємо перевірити, чи є додаткові матеріали в музею 

в Клівленді, особливо прапори з 1947 р. 
 

                                                     СТАТТІ , ДОПИС 
 

Оленка Юрчук (kitka1@comcast.net)  

Мотрія Мілянич (motriam@earthlink.net) 

Кіця підготовить дві таблиці в кольорі на котрих буде 
поміщено короткі інформаціі про 1947 р.  Ми одержали 
декілька дописів в орігіналі від Мотріі Мілянич, Оксани 

Шулякевич і Софії Качор. 

                                                      ГРИ для МОЛОДІ 
 

Щоб зацікавити молодь, приготовляємо гру «Вгадай хто?», за яку відповідає Рося Сливинська.  

Ціль гри: спарувати фотоґрафії пластунів з 1947 р. з теперішніми.   

Маємо в плані ще одну несподіванку для юнацтва....але це буде залежати від обставин...... 
 

                ЗОВНІШНИЙ ВИГЛЯД,  

                ТЕХНІКА, КООРДИНАЦІЯ 
 

Таня Мельник  (melnyks@sympatico.ca)  

д-р Орест Мялковський (dr.mialkowskyj@web.de)  

Борис Франкевич (borys@gmx.net)  

Михайло Добрянський (dobrjanskyj@arcor.de) 

Безконечні фотоґрафії… (зліва) Таня Мельник,  
Рося  Сливинська, Ляся Гвоздулич, і Христя Колос. 

Рося Сливинська, Тиня Солтис, Христя Колос і 
Таня Мельник завершують роботу зі знімками..  

Протягом року буду працювати зі всіма вище згаданими 
групами, щоб все ішло вперед плинно, а особливо з  

Орг-Комітетом в Німеччині.   

До зовнішного вигляду виставки зголосилась помогти 

Оксана Шулякевич. 

Рівнож до нашої роботи долучилася волонтер Тиня  
Солтис.  Вона помагає підготовити карту про Міттен-

вальд і як Пласт розповсюдився по світі.   

Хочу подякувати всім Греблям що так позитивно 

вже зголосились до праці. 

Заохочую всіх інших долучуватися до помочі! 

   

  Бажаю всім успіху, 

  Гей Руп! 

   

  Таня Мельник  

  Координатор Виставки 2017. 
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