
ЮМПЗ 2017   

„...серед лісу...“ 

 

В 1947 році, після двох світових війн, коли пластуни з’їхалися в баварських Альпах, можливо вони і не 

знали, що місто, де вони таборували, 

німецькою означає „Серед Лісу“. 

В містечку Міттенвальд пластуни і 

пластунки зібралися, щоб відзначити 

35-ліття заснування Пласту. І хоч країна 

була їм чужою, природнє середовище 

лісу було зовсім рідним. Незважаючи 

на повоєнні обставини, ці переміщенні 

особи хотіли дальше продовжувати 

своє пластування. Ця подія увійшла в 

історію як „Ювілейне Свято Весни“.  

Скоро пластуни роз’їхалися по світі. 

Дух, який відчули „Серед Лісу“, взяли зі 

собою. Вони створили нові осередки на 

різних континентах і поширювали 

пластовий стиль життя.  

З 1947 року „Міттенвальд“ для плacтунів став легендою і міфом. Вже 70 років Ювілейні Міжкрайові 

Пластові Зустрічі продовжують традицію „Міттенвальду“.  

Надійшов час туди повернутися! 

ЮМПЗ 2017 під назвою „...серед лісу...“ відбудеться з 12 по 19 серпня 2017 в Німеччині на оселі 

Jugendsiedlung Hochland.  

На ЮМПЗ 2017 будуть 4 юнацьких підтаборів, табір УПС і велотабір. Програма всіх підтаборів включає 

цікаві заняття в підгір’ї та Альпах Баварії. Учасники ознайомляться з альпійською природою та 

історичними місцевостями Пласту в Німеччині. На ватрах, прогульках та на зустрічах буде можливість 

зустрітися з пластунами з різних осередків.  

Зокрема кожен табір в один вечір матиме екскурсію до таборового музею на виставку „Міттенвальд 

1947“, де будуть розміщені фото, оригінальні експонати та інформація про Історію і міф „1. Свята Весни 

1947 в Міттенвальді“. Одна з основних подій буде спільна подорож всіх підтаборів до Міттенвальду. В 

цій історичній місцевості відбудеться великий тереновий змаг, який включає містечко Міттенвальд, гору 

„Westliche Karwendelspitze“ та береги річок Ізар до Касарм, де колись були розміщені Ді-Пі-табори.  

Тема ЮМПЗ 2017 ...серед лісу... крім історичного також включає екологічний аспект. Після відкриття 

ЮМПЗ 2017 відбудеться міжкрайова виставка „Зелена Планета“, де кожен край представить свої внески 

та проекти для сталого розвитку свого довкілля. Сердечно запрошуємо пластунів на ЮМПЗ 2017!  

До зустрічі 2017! 
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