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ПЛАСТОВИЙ КОНГРЕС
14 серпня відкрився 6 пластовий Конгрес, на 
якому виступили представники різних країв та 
зазвітували про стан справ у краях. Конгрес був 
присвячений питанням, яким має бути Пласт в 
майбутньому і як долати виклики, які стоять на 
його шляху. 

Одну з промов в часі конгресу мав Владика 
Борис Ґудзяк. Ми подамо деякі цитати з цієї 
промови.

“Я коли дивлюся фотографії Свята Весни  
1947-го року, то я бачу еталони, я бачу  
людей, на яких можна рівнятися. Це люди,  
в присутності яких ти виструнчувався”

“Уявіть собі, в розбомбленій Німеччині після 
ІІ Світової війни, люди залишили свій дім та 
родину позаду, не знали при цьому, що чекає їх 
попереду, сиділи на валізках. І тут відбувається 
таке свято!”

“Коли я думаю про цю зустріч 1947-го року, 
про цю мізерну кількість, яка організувала таку 
зустріч, це є свідченням для мене того, що 
неможливе є можливим. Якщо вони могли, то 
ми в наших умовах також можемо”

“Для всіх тих, яких я знаю, Пласт був школою 
якості їхнього життя. Пласт, який уособлював 
християнські принципи, Пласт, який давав 
дисципліну, Пласт, який огортав все це 
великою грою, піснею та гумором. В Пласті я 
зустрів людей, на яких я хочу рівнятися”

“Я думаю, що в Пласті є найцікавіші люди, яких 
я знаю, найцілісніші”

“Початок будь-якої справи мусить були з вірою, 
що ця справа є можливою. Нам потрібна віра, 
відчуття таєнства, нам потрібен чар”

“Спільне таїнство, молитва, спів, прогулька 
- це є ті речі, які виносять нас з того стану 
“хробачка” :) Іншою річчю є якість, висока 
планка - ми мусимо багато давати і багато 
вимагати від себе”

“У цьому пластовому подвизі і є велика правда 
і велика перемога. Я не сумніваюся, що вона 
буде вашою і нашою”



ТЕРЕНОВИЙ ЗМАГ
Табір Карвендель вчора брав участь у 
тереновому змазі і мав змогу заодно краще 
вивчити терен ЮМПЗ 2017. 

Як кажуть самі учасники, найбільше їм 
сподобалася точка, де вони носили воду з 
потічка, а найбільш “зеленою” точкою було 
висадження очерету на березі ставка, що 
згодом впадає в Rotbach. Власне, це дуже 
гарний приклад сталого розвитку - що після 

таборування пластуни залишать по собі 
не просто прибраний терен, а ще й більше 
озеленять територію. 

МАНДРІВКА
Табір Едельвайс 
мандрував до підніжжя 
найвищої гори Німеччини 
- Цуґшпітце (Zugspi-
tze) - через так званий 
Печерний Каньйон (Höl-
lentalklamm) гірської 
групи Веттерштайн  
(Wettersteingebirge). 



“Найбільше я присвятив 
часу підготовці музею та 
іншим технічним нюансам, 
це такі речі, які непомітні, 
але вимагають багато праці 
і є важливими в загальній 
організації. Тому мене дуже 
радує цей музей, бо хоч 
маленькою частинкою я  
долучився до нього. А сама 
підготовка ЮМПЗ нелегко 
давалася, бо нас було спочатку 
небагато, але тому бачу свій 
обов’язок помогти де можу,  
я був впродовж багатьох років  
в проводі Пласту в Німеччині 
і відчуваю особливу 
відповідальність та цю  
тяглість поколінь.

Моя доня Ірця теж залучена в 
організацію, я її підтримував, 
і ми разом багато робили під 
час підготовки. Ось навіть 
цей стенд з баварцями для 
фотографування ми робили 
разом :)”

“Все вийшло краще, ніж 
я думав, тому я дуже 
задоволений. Є дуже багато 
різних речей впродовж дня, 
тоді ще вечірня програма, 
але загальне враження дуже 
позитивне.

І що особливо подобається, 
так це учасники - вони беруть 
активну участь, особливо це 
відчувалося на ватрі. 

За вчорашній день було 
стільки вражень нараз...
Для нас тут в Німеччині є 
особливо важливою ця ЮМПЗ. 
Це дуже велика кількість для 
нас мати стільки людей на 
таборі і загалом організувати 
захід на 500 осіб. Можливо, 
ця кількість не звучить 
вражаюче, але це було дуже 
непросто зробити, і ми тому 
особливо втішені, що нараз 
приймаємо стільки гостей.”

“Все проходить дуже гарно 
і відчувається особлива 
підтримка в оргкомітеті. 
Учасники дуже задоволені 
і я дуже рада, що змогла 
долучитися до програми.”

ЛЮДИ ЮМПЗ 2017
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технічна підтримка

Після ЮМПЗ 2017  

ми всім учасникам 

надішлемо посилання на 

фотографії з ЮМПЗ 2017!!

Завтра нас чекає концерт 
Kozak System! 
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“Було цікаво і мокро. Коли  
я побачила човен і весла,  
перше що мені спало на  
думку, було те, що це мене 
не витримає”.

“Дуже круто, краєвиди 
вражають та багато 
адреналіну під час спуску!  
Мій перший рафтінґ був по  
річці Ізаар, але сьогоднішній 
день запам’ятається мені  
на все життя”.

Сьогоднішній день 
залишив по собі для 
учасників табору “Ізаргорн” 
мальовничі краєвиди гір 
Тіролю, прохолоду річки, 
теплі та лагідні промені 
сонця і екстремальні 
враження під час сплаву. 
Співи, хвилювання, сміх та 
згуртованість створювали 
атмосферу ЮМПЗ 2017. 
Всі хто ще готується до 
пригоди, запасайтеся 
гарним настроєм, 
шампунем та їжею, буде 
цікаво! Інструктори не 
дадуть вам пропасти, 
обіцяємо вам  ;)

“Святкова ватра мені 
найбільше запам’яталося 
протягом ЮМПЗ 2017, а 
саме пісня “Серед лісу”. В ній 
лунали різноманітні нотки, 
які вмістили у собі всю 
підготовку, складнощі та 
працю до цього табору щоб 
ЮМПЗ 2017 здійснилося. Коли 
вона пролунала, я усвідомив, 
що ЮМПЗ 2017 розпочалося. 
Для мене ватра є чимось 
надзвичайним, а пластовий  
дух зростає. Вже сорок років 
як я у Пласті і мав велике  
щастя знайти друзів, які є до 
сих пір поруч, що і спонукало 
мене до великої гри. Я такий 
щасливий, що можу тут 
таборувати. Пласт спонукає 
мене до життя та відкриває 
переді мною нові можливості. 

Я дуже добре пам’ятаю мій 
перший ЮМПЗ 1983 і то є  
дуже цікаво, адже кожен 
наступний ЮМПЗ завжди 
залишався у пам’яті. 
Зустрічати нових пластунів 
з цілого світу, пізнавати чар 
їхнього пластування - це є 
незабутньо, тому я бажаю 
кожному пластунові,  
щоб ці спомини залишалися  
у пам’яті, адже все що 
ми переживаємо тут є 
унікальним!”

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


