No. 2

17 р. Б.

) 20
за 13 серпня (неділя

ЮМПЗ 2017 офіційно розпочато!!!
Наймасштабніша подія цього року, яка об’єднує Пласт з цілого світу) Створюємо
історію разом та не забуваємо ділитися нею хештегом #umpz2017 #юмпз2017

На відкриття 105 ювілею Пласту та 70-ліття Свята Весни на
оселі в Гохлянді біля Кеніґсдорфу зібралося майже 600
учасників та гостей із 9 Країв. Серед учасників були присутні
поважні пластуни, які у 1947 році мали нагоду взяти участь
у святкуванні СВ, духовники Української Греко-Католицької
та Української Автокефальної Православної Церков,
зокрема владика Кир Петро, владика Кир Борис, Отець
Володимир Війтович та Отець Валентин Смоктунович,
а також представник Генконсульства України в Мюнхені
Михайло Шевченко.

“Мій табір розпочався
з болота))) Болото це круто та весело у
колі новаків!”

“Це перший ЮМПЗ у
моєму житті. Я вже
давно не відчувала
таких емоцій, коли
довкола так багато
пластунів ідуть
поруч і стільки
різнокольорових
хустин навколо. Хочу
побажати учасникам
доброї погоди, гарного
спілкування і щоб
всі прониклися тією
таборовою енергією.”

пл.сен. Марта М’ялковська
пл. сен. Оксана Сілецька
пл. сен. Орест Джулинський
пл. сен. Богдана Попель
пл. сен. Ірко Юрчук

Друг Ірко був на час Свята Весни
наймолодшим учасником, бо
йому було лише 3,5 роки, і тато
вирішив показати йому малому
пластову зустріч. Ірко запам’ятав
дуже добре дефіляду, а потім
ватру, бо власне як каже сам, то
були найяскравіші спомини, саме
тоді він і вирішив, що теж хоче
стати пластуном.
Для подруги Марти СВ у
Міттенвальді 1947 стало першим
табором, з якого і почалося її
пластування. Для семирічної
дівчинки воно залишило
незабутні спогади та спонукало
Марту до подальшої праці.
Пережиття з Свята Весни 1947
року, як згадує вона сама,
супроводили її все життя - любов
до природи, до гір, до Пласту.
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МУЗЕЙ МІТТЕНВАЛЬДУ
Сьогодні відкрилася виставка
про Міттенвальд 1947 року.
Координував її підготовку
Курінь “Ті що греблі рвуть”, їм
вдалося зібрати надзвичайні
матеріали та спогади учасників
тогочасного Свята Весни, плакати
та відзначки з архіву станиці
Вінніпег, старі пластові прапори
та багато інших цікавих речей.
Окрім матеріалів, представлених
в музеї, нам вдалося
поспілкуватися безпосередньо з
учасниками Свята Весни 1947. На
цьогорічному ЮМПЗ 2017 є аж 5
учасників СВ 1947 у Міттенвальді:

ольщі

ОЛЕН

я)

(Ка
А
з СШ
“Мені дуже
подобається, тут
дуже багато людей, з
якими мені дуже цікаво
знайомитися, також
цікаво дізнатися як
їм пластується. Мені
дуже імпонують
люди хоробрі серцем,
ініціативні та готові
прийти на допомогу”.
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТА ГОСТЕЙ

а
сеньор з Фр
“У середовищі Пласту
людина окрилюється
і починає літати
скобиним летом. У цій
Великій грі є особливий
чар!”

Оксана Сілецька родом зі Львова,
у 12 річному віці мала нагоду
взяти участь у святкуванні СВ
1947. Кількість пластунів, ватра
та дисципліна вражали її, але
найбільше то була любов була до
всього українського.
Друг Орест на момент Свята
Весни був вже 14-літнім юнаком
і брав участь у різноманітних
змаганнях, що відбувалися
на терені і згадує цей час як
виключно чудовий.
Примітно, що у своїх споминах
всі учасники тогочасного Свята
Весни неодноразово згадують
мальовничу природу, красиві
Альпи та вечірні ватри.

СВЯТО ВЕСНИ 1947

ЛЮДИ ЮМПЗ 2017

Іван Спринь

Борис Франкевич
Ірця Добрянська-Райндл

“Як так сталося, що я опинився
в оргкомітеті? Свого часу Борис
Франкевич підміняв мене на ЮМПЗ
2012 року, і ми завжди жартували,
що я йому винен :) Тоді я навіть
не міг подумати, що за 5 років я
буду бунчужним в Німеччині. Для
мене це дещо ностальгійне місце,
8 років тому я вперше побував
на оселі, і тому це дуже гарно, і
я радий, що зміг помогти. А ще,
це велика відповідальність, що
я стою на тому самому місці,
де стояв 35 років тому Владика
Борис. А ще мені подобається це
відчуття тяглості поколінь, коли
я бачу як пластуни, що були на
Святі Весни 1947 року підписують
точки вмілості теперішнім
юнакам.”
- Іван Спринь,
  головний бунчужний

“Все проходить люксично. Я
“Мені подобається те, як все
йде легко і добре організовано.
нарешті намагаюся добре їсти
Роботи дуже багато, але
і спати, щоб змогти за 70 років
водночас дуже весело :) В команді бути на ЮМПЗ. Ну і майте
відчувається підтримка, кожен на увазі, що чергу в їдальню
оргкомітет організував не
знає що має робити, на таку
допомогу я й не сподівалася. А
випадково - щоб ви мали більше
особливо зворушливим моментом часу познайомитися один з одним
сьогодні для мене була дефіляда та більше поспілкуватися :)
на відкритті - коли всі йшли
- Борис Франкевич,
рівним кроком, з цими хустками,
  комендант ЮМПЗ 2017
від цього аж мурашки по тілу.”
- Ірця Добрянська-Райндл
  заступник коменданта

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА
Інтерактивна виставка «Зелена планета»
пройшла надзвичайно успішно. Лаура Гарабач,
референт програми, дуже задоволена і
сказала, що все юнацтво підготувало виставку
з хорошим настроєм та проявило особливе
зацікавлення до екологічної тематики.
Кожен край мав змогу в своєму павільйоні
представити свій край і екологічні проекти
свого краю. Так представники з Канади,
наприклад, ініціювали надзвичайно цікавий
проект: вони запитали 150 пластунів, яким
чином вони підтримують сталий розвиток в
своїй країні: відповіді всіх опитаних повісили
на дерево з матеріалу для вторинного
користання.
Учасники про виставку Зелена планета:
«Легко, зрозуміло і дуже лаконічно
представили у своїй виставці представники
США те, як вони працюють над зеленою
енергією» сказала Наталя з Ґайстеркламму.
Христині з табору Ґайстеркламм особливо
сподобалась презентація Німеччини, де
попри смачні баварські брецлі і баварський
колорит, показували ролик про те, як Пластуни
з Німеччини сприяють сталому розвитку та
зеленій екології в Німеччині.
Табір Карвендел теж був захоплений
смачними стравами, які деякі краї представили
в своїх павільонах. Найсмішнішою їм
видалась”австралійська Нутелла”.

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

