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“...Проти гордих духів
Ти до бою став,
Вкинув їх у пекло,
Гордість покарав;
Борче Божий, смілий,
Славен будь, наш Юрій,
Славен, славен будь!...”

Головна Булава УПЮ щиро вітає всіх пластунів і
пластунок з Днем Патрона організації – Святого Юрія!
В цей день бажаємо подолати щоденні перешкоди і
труднощі, дивитись з оптимізмом в майбутнє, своєю
поставою сьогодні наближати щасливе завтра. Гарного
літнього таборування!

Святий ЮРІЙ
З давніх-давен, різні організаціії вибирали собі патрона – історичну постать, яка була зразком до
наслідування. Святий Юрій був гідний наслідування. Багато організацій скаутського типу вибирали його
як патрона. В українській історії Святий Юрій був опікуном княжих дружинників, одним з опікунів козаків та
деяких військових частин 20 – го століття (напр. Січових Стрільців). Його постать поєднує в собі ідеали
пластуна, зв’язує нас з українськими традиціями й одночасно єднає нас із скавтами інших народів.
Про св. Юрія переказала нам християнська старовина оповідання, що він походив із Кападокії
в Малій Азії. Його батьки були побожні християни і в такому дусі вони виховали свого сина.
Коли він був іще юнаком, згинув за святу віру його батько. Тоді мати, що походила з
Палестини, покинула з сином Кападокію і вернулася до своєї батьківщини.
Юрій вибрав собі замолоду вояцький стан. А що був чесний, добре володів зброєю і був
гарного вигляду, то мав у війську велике поводження і скоро дослужився високого ступеня
військового трибуна, що мав під своєю рукою тисячу вояків. На тому становищі він визначився
хоробрістю, і тоді цісар Діоклетіян надав йому ще вищу гідність комита. Було йому тоді 20 років. При
всім тім молодий старшина вірно держався Христової віри. Коли в тому часі вмерла його мати, він
узяв із собою великий маєток і з тим перенісся до Риму, щоб там на дворі самого цісаря дослужитися
ще вищого військового ступеня.
В тому часі перебував цісар у місті Нікомидії. Тут він зібрав був своїх вельмож і дорадників
на раду, щоб вирішити, що зробити з християнами: чи дозволити їм вільно визнавати Христову віру чи
виступити проти них із новим переслідуванням. Цісарські дорадники знали, з якими задумами носиться
цісар, тому дораджували йому переслідування. Останнє рішення мало запасти третього дня.
Коли Юрій прибув на цісарський двір, то дуже засмутився, як побачив, що люди тут
погорджують правдивим Богом, а покланяються божкам. У своїй превеликій любові до Христа й
ревності за Божу славу він вирішив явно визнати свою віру та стати в обороні правди. Коли ж
довідався, що нове переслідування уже так, як постановлене, обдарував волею всіх своїх
невільників, майно роздав убогим, а сам почав приготовлятися до духовного бою.
Коли третього дня цісар і його дорадники зійшлися на докінчення своєї наради, став Юрій
перед цісарем і всією радою та сміливо промовив в обороні невинно переслідуваних християн. Такий
сміливий виступ Юрія наповнив усіх гнівом. Цісар пробував спочатку обітницями й погрозами спонукати
Юрія до відступства від Христової віри, а коли Юрій усі ті намови без вагання відкинув, віддали його на
жорстокі муки, а вкінці зарубали мечем, 23 квітня 303 року. Його св. мощі забрав його слуга до рідної
Палестини, і тут побожні християни з пошаною зложили їх до гробу. За часів Константина Великого
християни збудували в Палестині, в місті Лидді, на честь св. Юрія гарну церкву і туди перенесли його
св. мощі. На пам'ятку перенесення мощів св. Юрія святкуємо третього листопада обнову храму св. Юрія в
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Лидді. Між англійцями св. Юрій утішається загальним почитанням. Папа Венедикт XIV проголосив його
заступником англійського королівства.
Св. Юрія треба вважати за дійсного католицького мученика, що був замучений за Христову
віру в Палестині ще перед Константином Великим, однак оповідання про різні подробиці з його життя
мають легендарний характер.

ВІСТКИ з КРАЇВ

11.04. відзначала День Пластової присяги станиця Львів. В часі святкувань відбулось іменування
почесним ступенем гетьманської вірлиці пл.вірл. О.Герус. Процедуру іменування провела Головна
Булавна УПЮ ст.пл. Н.Опалинська.
24.04. в часі 8-го КПЗ’їзду України відбулась Мала Рада Скобиного Кругу. Заслухано і обговорено звіт
проводу, внесено ряд змін в перевірні індекси прихильників/-ць та учасників/-ць. Предсідником МРСК на
наступну каденцію вдруге обрано ст.пл.вірл. З.Багнюк.
29.04. відбулась святкова збірка станиці Тернопіль. На ній Начальний пластун пл.сен.кер. Л.Романків, СМ
іменував почесним ступенем гетьманської вірлиці пл.вірл. Х.Равлюк.
1-4.05. у Львові проведено КВВ УПЮ ч. 71. Комендантом вишколу була ст.пл.вірл. З.Багнюк.
1-4.05. на Івано-Франківщині організовано і проведено КВВ УПЮ ч. 72 на Соколі. Учасниками вишколу
стали 19 осіб з різних осередків області і краю, зокрема: станиць Івано-Франківськ, Коломия, Косів,
Липівка, Луцьк, Ямниця; зацікавлені з Калуша, Нижнього Березова, Рожнятова. Провід вишколу, а це –
ст.пл. Н.Опалинська (комендант), ст.пл.скоб І.Шевчук (бунчужний), писар – ст.пл.вірл. Р.Зубенко, Гр;
інструктори – ст.пл. П.Гавриш, ЧоК; ст.пл. Р.Марцінків, ОЗО; ст.пл.скоб А.Чемеринський, СМ старався
передати свій досвід початкуючим виховникам. Впродовж чотирьох днів учасники мали змагу вивчити всі
ази праці з юнацтвом, пожартувати на ватрах, самостійно провести ряд практичних занять. Ватри були
дуже цікавими і відзначались оригінальністю програм. Також, з нагоди 40-ової річниці “Лісової Школи”
було продемонстровано відеоролик про ЛШ-2002. Не забувалось й про духовне – було відправлено
молебен за всіх пластунів. Вишкіл відвідали представники крайового проводу Пласту – голова КПР
пл.сен. О.Сич та член КПР пл.сен. В.Федорак, СМ. Вдалому господарському забезпеченню вишкіл
завдячує директору Управи Сокола пл.сен. С.Красіличу, ЧоК. Атмосфера на вишколі була чудовою, що
дає можливість сподіватись на майбутню успішну виховну працю. Погода випробовувала учасників перед
Святом Весни – щодня кількаразово падав дощ і світило сонце. Першункою вишколу стала пл.розв.
Н.Максименко (Ямниця). На Івано-Франківщині за останні чотири роки вже проведено 6 КВВ (34, 41, 49,
52, 63, 72), учасниками яких були 104 особи.
7-9.05. у Рівному відбувся пластовий мистецький фестиваль “Зоряний вітер”. Його провела крайова
організація Пласту за підтримки Міністерства у справах сім’ї та молоді. Учасниками фестивалю стали
понад 250 учасників і творчих колективів із 12 областей України та АР Крим. Три дні на “Зоряному Вітрі”
панувала атмосфера мистецького свята і дружнього спілкування учасників. Метою фестивалю є
створення спиятливих умов для реалізації та розвитку творчих здібностей юнацтва, пропагування
загальнолюдських і національних духовних та моральних цінностей, орієнтація на засвоєння кращих
зразків української та світової культури. На фестивалі кожен має можливість спробувати свої сили у
найрізноманітніших видах мистецтва. Конкурсна програма включала виступи в 9 номінаціях в дитячій і
дорослій вікових категоріях. Учасники мали змогу представити свою майстерність у поезії та прозі,
авторській пісні та співаній поезії, українській народній пісні, класичній та сучасній музиці, театральних
мініатюрах, хореографічних композиціях, образотворчому і прикладному мистецтві, відео- та
фотомистецтві. Цього року було представлено нову номінацію – творчість юних модельєрів.
20.05. пл.сен. Ю.Мончак очолив комісію по підготовці Підручника Пластового Впоряду. Сподіваємось, що
шість років його праці не минуть даремно і ще до кінця цього року ми матимемо кінцевий стандарт
впоряду.
Травень. Відбулись Свята Весни Донецької, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської округ; ряду
осередків. Кількість учасників на кожному з Окружних Святах Весни перевищувала сотню осіб.

ПРОСИМО ПРЕДСТАВНИКІВ УСІХ КРАЇВ ПОДАВАТИ ІНФОРМАЦІЇ!

“Вісті УПЮ” (далі Вісті) — офіційне видання Головної Булави УПЮ. Склад редакційної групи: ст.пл.скоб
А.Чемеринський, СМ (відповідальний редактор); ст. пл. Н.Опалинська (Головна Булавна УПЮ); пл. сен. А.Ганкевич,
ОХ (Головний Булавний УПЮ); члени ГБ УПЮ; крайові коменданти УПЮ, члени ГБ (за бажанням).
Вимоги до подання матеріалів: приймаються інформаційні матеріали для юнацтва і про юнацтво; матеріали мають
містити назву рубрики, назву матеріалу, безпосередньо текст (до однієї сторінки), ілюстрації, підпис (діловедення або
пластовий ступінь, ім’я та прізвище автора, курінь); матеріали подаються в електронній формі на адресу:
VolChem@if.energy.gov.ua . Редакція залишає за собою право виправлення та скорочення надісланих текстів.
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