Navigare Necesse Est -------- Vivere Non!

Рік Морського Пластування
Сполучені Штати Америки

На Хвилях Моря До Спільної Мети!

Пакет Теми “Морське Пластування”

Цей пакет є для юнаків-чок, впорядників та скіперів щоб виконати тему Морське
Пластування підчас березня 2018 року. У вмілості ’’Морезнавство’’ знаходяться
слідуючих пять вимог приналежних до теми ’’Морське Пластування’’:
1. Знає що таке Морське Пластування (МП), важні події в історії МП, які є у Пласті
вмілості МП, про пробу скоба/вірлиці-гребця та про головні предмети Морського
Пластування.
2. Знає і вияснить коли пластуни в Україні розпочали водне пластування, як вони
організувалися, і в котрих частинах України і покаже на карті на яких головних річках
ті плавби відбувалися.
3. Знає в котрому році водне (морське) пластування формально почалося в Україні і хто
його почав.
4. Покаже на карті де перші водні (морські) і вишкільні табори відбулися.
5. Назве важливих героїв Пласту, які були активними у "Водному Пластуванні" в роках
1926-1930.

Вступ
Як водне/морське пластування відрізняється від звичайного сухопутьного пластування?
Які елементи роблять його унікальним, і чому молоді пластуни в України вирішили
сформувати власний курінь морських пластунів у 1927 році? Чому ми, як люди,
звертаємось до води? Морське пластування не для всіх, але для тих, хто шукає пригод,
хвилювань та унікального досвіду. Морерозвідка пропонує підвищене коло досвіду та
можливостей. Морське пластування - це спеціалізована програма, організована для
вирішення навичок руху молоді та пропагувати знання про нашу Чорноморську
спадщину.
Приманка і чарівність Чорного моря давно заманили багатьох цивілізацій і моряків,
починаючи з Ясона та аргонавтів, які відпливли до кінців Чорного моря і повернулися
більше, ніж 3000 років тому. Це була та ж сама приваблива невідомість, гострі відчуття та
небезпека, що керувала молоду групу пластунів, які вирішили стати Чорноморцями.
Пиши Апoлоніус [“Аргонавтика” 246 BC - Подорож Джейсона і Арґонавти на Чорному
морі]:
"Звідти вони сприймали жадібність над глибинами Чорного моря, маючи з одного
боку країну фракійців, на іншій Імбросі з півдня; і, як сонце було просто
встановлення, вони досягли Херсонеського передгір'я.”
Навіт Леся Українка була зачарована Чорнем Морем [“Тиша Морська”, Євпаторія, Крим,
16 серпня, 1890]
.
Як би я тепер хотіла
У мале човенце сісти
І далеко на схід сонця
Золотим шляхом поплисти!
Попливла б я на схід сонця,
А від сходу до заходу,
Тим шляхом, що проложило
Ясне сонце через воду.
Не страшні для мене вітри,
Ні підводнії каміння, –
Я про них би й не згадала
В краю вічного проміння.
Коли пластунство почало процвітати в Західній Україні протягом десятиліття з моменту
свого заснування в 1911 році, старші юнаки почали досліджувати ріки Карпатських гір, як
новий виклик їх зростаючим навичкам самозабезпеченості та почуття самостійности від
Польської влади.
Морське пластування представило нові виклики та вимоги - це була вимоглива нова
діяльність, яка була розроблена для старших юнаків, тому що це вимагало додаткових
навичок, знання, атлетизму та мужності. Це була вибіркова активність, яка приваблювала

унікальну індивідуальність. Реклама для найранішого "водного табору", котрий відбувся в
Галичі над Дністром, закінчився наступним застереженням: "Боягузам та пестіям місця
в таборі не має".

Яро Гладкий

Іван Сенів 1926

Цей табір, розташований біля
Галича на річці Дністер, був
організований молодими
старшинами пластунами, між
ними Роман Шухевич, Іван
Сенів, Богдан Підгайний і
Яросав Карпевич, які офіційно
стали новим Чорноморським
куринем влітку 1927 року. Їх
провідником був Іван Сенів, і
став першим курінним
Чорноморців від 1927 по 1930 р
. Пізніше, того ж літа, Яро

Гладкий, один із засновників Чорноморців, організував водно-мандрівні табір для самих
нових членів Чорноморців, від Галича до Заліщиків, відстань близько 200 км.

“Сірий Лев” - перевірка
ЧМ табору 1928р
Монастирок

Ще раніше, починаючи з
1924 р., юнаки із Стрия
почали плисти на невеликому човні по річці Стрий яка впадає в Дністер коло міcта
Жидачів . За словами Богдана Чехута ["Рідними Плаями", 1956], котрого мемуар з того
періоду [1924-1930 рр.] захопив безліч таких мандрівок по річках при-карпаття i він
згадував що в літній період річка Стрий часто була неглибокою, і юнакам доводилося
переносити важкий гребний човен, або витягнути його через плиткі води.

Зібрані у збірці “Рідними плаями” розповіді Богдана Чехута основані всі на
переживаннях українських пластунів на Західніх Землях України у двадцятих роках цього
сторіччя. Все це події, пригоди й епізоди із пластових зайнять, мандрівок, таборування.
вся збірка пронизана в основному великою любов'ю до друзів, до Пласту, до рідної

української природи. Пластунам ці розповіді пригадають колишні пластові “мандри” і
табори, сповнені захоплення, безжурности і сміху. Молодь довідається з них, краще, як з
усіх статтей і гутірок, про те, як пластували колись їхні батьки.
Ці молоді скаути стали хребтом куреня "Червона Калина", до складу якої входили Лев
Ребет, Степан Бандери, Степан Охримович та Олександр Гасин, та багато інших героїв в
боротбі за самостійну Україну.
Майже в той же час (1927), інша група молодих пластунів з Львова, майже всі що
студювали в Львівські політехниці, під проводом Івана Сеніва та Романа Шухевича,
почала організувати свій власний курінь, "Чорноморці", присвячене саме морському та
водному пластуванню. Чар води, річки, озера та героїчні вчинки та історія Варягів та
чорноморських козаків приваблювала дуже особливу породу молодих людей - кожен з
яких став членом і керівниками ОУН, а пізніше, багато хто з них служили лідерами в
УПА. Членами "Чорноморців", починаючи з 1927 року, включали генерала Роман
Шухевич (“Тарас Чупринка"), Юрій Шухевич, Євген Попотнюк та генерал Дмитро Грицай
(“Перебийніс”), та численні командири УПА.

Чорноморці 1928р

Останний офіційний пластовий водний табір Чорноморців відбувся в 1930р., бо в
серпні Польска влада заборонила пластові заняття і закрила Пласт.

Олекса Гасин, Галина Дидик, Роман Шухевич [1948]
Дійсно, можна сказати що Червона
Калина та Чорноморці були створені
для підготовки та керівництва новою
кадрою молодих людей, які
присвятили самі побороти польський
гніт у Галичині. Вони нaвчаються
керувати іншими і служити іншим,
служити народу, громаді, людям та
іншим пластунам, оскільки служба є
основним принципом морського
пластування.
Тож не дивно, що до кінця існування УПА, що Олекса Гасин ("ЧЕРВОНА КАЛИНА") та
Роман Шухевич (“ЧОРНОМОРЦІ") стали найближчими дружями, ховаючись від КГБ у
1948 році (гляди фотографію). На жаль, Олекса Гасин був затриманий КГБ у січні 1949 р.,
і коли він був захоплений він взяв власне життя. У березні 1950 року така ж сама доля
чекала Романа Шухевича. Його довірений помічник Галина Дидик намагалася взяти

отруту, але не вдалося- її КГБ допитали і катували майже 18 місяців, заки засудили до 25
років в тюрмі в Сибірі.
Характер “Чорноморця” є тяжко вхопити та вложити словами. Самостійність,
оригінальність, твердість характеру, товариськість, жвавість, хоробрість та ідеалізм. Ці
характеристики описує Богдан Чехут в своїх споминах “Рідними Плаями” та бачимо що
вони є передані з покоління до покоління.
Розташування водних таборів
Очевидно, що всі морські табори та короткі мандрівні подорожі відбувалися уздовж річок
басейну Дністра. Перші подорожі розпочалися на Стриї Р. в 1924 році. Більшість
припливових річок Карпат були або занадто круті, і течія були занадто швидкими в
передгір'ях Карпатських гір, або занадто плиткі для довгих гребних човнів. Таким чином,
з часом велика частина водних мандрівок була організована для більш широкого та
глибокого руху та течії Дністра. Популярною відправною точкою був Галич, і закінчився
Заліщиком - відстань майже 200 км.(гляди карту).

Монастирок

Чорноморці почали формальне навчання водних а морських ділянках у фіксованому
приміщанню біля Монастирка, при Дністрі 1928-1930.
Вони продовжували організувати мандрівки i поїздки по Дністру, але це було для власних
курінних навчальних цілей.

Монастирок,
Дністер

Заліщики, Дністер

Притоки [tributaries] Дністра

праві: Ріп'янка, Ясеничанка, Вишенька, Топільниця, Підбуж, Крем'янка, Ореб, Бистриця
Тисменицька, Стрий, Свіча, Сівка, Лімниця, Луква, Бистриця, Реут,
ліві: Стривігор, Верещиця, Гнила Липа, Золота Липа, Стрипа, Серет, Нічлава, Дзвіна,
Збруч, Жванчик, Смотрич, Ушиця, Лядова, Ягорлик, Кучурган
..........................................................................................................................................................

Пять вимог приналежних до теми
’’Морське Пластування’’

До вимоги 1. (а) Знає що таке Морське Пластування (МП), (б) важні події в історії
МП, (в) які є у Пласті вмілості МП, (г) про пробу скоба/вірлиці-гребця та (ґ) про
головні предмети Морського Пластування.
(а) Що таке Морське Пластування (МП) ?

Головна Пластова Булава у своїм виданю Записки Українського Пластуна ч. 29 ’’
Морське Пластування’’ подає дефініцію : ’’ Морське Пластування є одною з
ділянок пластової самовиховної програми для пластунів і пластунок, які
хотять вправлятися у заняттях на воді’’. Дальше це видання подає що мета
Морського Пластування (МП) для УПЮ є ’’ Завданням Морського Пластування
в Уладі Пластунів Юнаків є дати старшому юнацтву, яке пройшло вишкіл на
рівні другої пластової проби, цікавий зміст його пластових завдань і цим
заохотити його до дальшої самовиховної діяльности. Крім цього морське
пластування має дати змогу пластовому юнацтву набути знання, потрібне у
зайняттях, звязаних із водою та навчити його безпечної гри на воді’’. Дальше,
ГПБ подає що в УСП ’’Завданням Mорського Пластування в Уладі Старших

Пластунів є дати старшопластунським зєднанням спільність зацікавлень у роді їх
діяльности та вишколювати знавців та інструкторів у ділянці морського
пластування’’.
(б) Важніші події в історії МП – виберіть 5 важних подій.
1927р - оснування 10-го Куреня Морського Пластування УСП Чорноморці. Два з головних
напрямних Куреня є - 1. Морський Вишкіл, як окрема ділянка морського пластування, 2.
Організація таборів морського пластуванн. Одні із основників Куреня Чорноморці це Яро
Гладкий- Орійон ЧМ, ч.8 і Роман Шухевич – Шух ЧМ, ч.2, герой України, Головний
Комендант УПА.
1928р – відбувся перший морський табір для юнаків організований чорноморцями над
рікою Дністер біля Монастирка.
1928р. – Підчас року, чорноморці переводять курси для іструкторів з ділянки морського
пластування.
1930р - Верховний Пластовий Зїзд наділив чорноморцям Водний Реферат, референтом
став ст.пл. Іван Сенів ЧМ.
1930р - оснування Куреня Морського Пластування УСП “Дністрянки”.
1930р - Курінь УСП “Дністрянки”, під проводом ст.пл. Галі Мороз, переводять перший
морський табір для юначок над рікою Дністер біля Монастирка.
1930p - Польский уряд забороняє Пласт, і примушує підпільну актиність пластунів. Яро
Гладкий, ЧМ провадить підпільним Пластом.
1939-45 - Друга Світова Війна - пластуни Чорноморці стають членами ОУН, УПА та
Дивізії. Приблизно 65% куреня згинули у війні.
1946р – відродження Морського Пластування. Підчас пластового табору біля озера
Вальхензе в Німеччині, частиною виховної програми табору є також заняття на воді. Від
того часу, майже щорічно відбуваются морські табори, плавби або вишкільні курси
морського пластування.
1947р – Творится Самостійнтй Гурток УСП Чорноморці, які занимаются провадженням
пластової виховної програми в ділянці Морського Пластування серед пластового юнацтва.
Пізніше, в 1952 повстає 25-ий Курінь УСП Чорноморці.
1948р – Чорноморці опрацьовують – морські іспити вмілости, правильник устрою
морського пластування і вимоги до морських проб на ступень Скоба-гребця, та на
Впорядника Першого Ступеня Морського Пластування.
1948р – появляєтся перше число газети-журналу Бібліотека Чорноморця, що помістила
статі з морською тематикою та вишкільні і виховні матеріяли для морських пластунів.
1948р – Головний Комендант Пластунів назначує Діловода Морського Пластування, отця
Богдана Ганушевського, ЧМ. Ця дата стала історичною для Пласту а зокрема для
Морського Пластування, бо тоді провід пласту вперше визнає доцільність і конечність
морського пластування як окремої ділянки пластової самовиховної програми.
1948р – початком підготовки кадри виховників морського пластування став Міжзональний
Вишкільний Курс Морського Пластування над озером Штафензе, Німеччина. Перше в
історії Пласту, переводятся іспити до морських проб та іспитів вмілости з ділянки
морського пластування. Одні з перших скобів-гребців стали ст.пл. Любомир Гевко і ст.пл.
Орест Гаврилюк.
1949р – відбувся перший морський табір у Північній Америці, Озеро Вобман, Альберта,
Канада, органзований отцем Богданом Ганушевським, ЧМ.
1951р – виходить Орійон, листок звязку 25 Куреня УСП Чорноморці.
1951р – у Вістях Булави появляєтся обява Головного Булавного Пластунів про Морське
Пластування та оголошення про вимоги до Скоба-Гребця та Виховника 1-го Ступеня

Гуртків Морського Пластування.
1951р – Діловод Морського Пластування в Головній Булаві назначує окремих Діловодів
Морського Пластування в Канаді і США. Пізніше, Краєві Пластові Старшини покликують
Діловодів Морських Пластунів і Діловодів Морських Пластунок. Також, при Головній
Пластовій Булаві діють Діловоди Морського Пластування.
1952р – початок твореня по пластових станицях США і Канади залог (гуртків) морських
пластунів і пластунок УПЮ. На примір, станиця Рочестер, Залога Вікінґ ч1,ч2 і ч3 (195272) юнаки, і Залога Перли юначки, станиця Сиракюз Залога Рекін, станиця Детройт Залога
Матроси, також діють залоги у пл. станицях НюАрку, Торонто, Чіґаґо та інші.
1952р – В пластових станицях США і Канади, при допомозі чорноморців, починаются
відбувати святкування Свята Моря, участь у яких бере пластове юнацтво і новацтво.
Згодом, в деяких випадках, до цих святкувань, крім пластунів, також долучуєтся
українська молодь з другух молодіжних організацій.
1953р – виходить Порадник та Інформатор для Морських Пластунів в США.
1957р – в перше фльота морських пластунів Чорноморців бере участь у святкуванях 45
ліття Пласту у Ювілейні Пластовій Зустрічі на Пластовій Січі над озером Онтарійо,
Канада. Участь беруть безпосередно судно Крим, а в порті судно Одеса, і вітрильник
Вихор.
1959р – появляєтся перше число Орійона, журналу для Морського Пластування.
1959р – відбуваєтся на озері Південне Озеро, США, Вишкільний Курс Впорядників і
Впорядниць Морського Пластування
1960р - творится курінь морських пластунок, 16-ий Курінь УСП Чорноморські Хвилі.
Хвилькі, так як старші пластуни чорноморці, занимаются і провадять ділянкою морського
пластування.
1960р – Головна Пластова Булава формалізує Морське Пластування як окрему ділянку
пластової виховної програми. У Записках Українського Пластуна Число 29, подаєтся
організаційні і діяльностеві напрямні під назвою Морське Пластування.
1960р – Творится Чорноморська Рада, завданням якої є координувати дії морських
куренів, 10-го Куреня УПС і 25-го Куреня УСП Чорноморці, та 40-го Куреня УПС і 16-го
Куреня УСП Чорноморські Хвилі, як рівнож, бути духовними батьками усіх морських
пластунів і пластунок. На Голову Чорноморської Ради, під назвою Морський Вовк,
вибирають пл.сен.кер. Ярослава Гладкого ЧМ.
1960р – Орлиний Круг, заходом Сірого Орла Ореста Гаврилюка,ЧМ видаєтся новацька
вмілість ‘Чорноморець’.
1963р – Уряд Української Народньої Республіки в Екзилі дає дозвіл пластунам
чорноморцям вивішувати на пластових суднах прапор Української Державної Фльоти.
1964р – пластовий журнал Юнак присвятив своє квітневе видання в повні морському
пластуванню. Згодом, за старанням Діловодів - Морських Пластунів і Морських
Пластунок, в продовж років, кожного Квітня, з нагоди Свята Моря, журнал Юнак був в
повні або частинно призначений морському пластуванню.
1964р – починає виходити Агой, листок звязку 16-го Куріня Чорноморські Хвилі.
1966р – перший морський табір в Австралії, під назвою Водний Табір, над озером Джордж,
Вікторія.
1970р – творится Ланка Організаторів Морських Таборів, яка має за ціль підготовляти,
організувати та переводити Морські Табори, та Морські Вишкільні Курси у США і Канаді.
1977р – починає виходити Чорноморець, журнал звязку 10-го Куріня УПС Чорноморці, в
якім знаходятся новини з дії куріня, морського пластування, Пласту та дані про Українську
Фльоти та Чорне Море.
1978р – Діловод Морського Пластування при ГПБ видає вже поширення списку і вимог
іспитів вмілости під назвою Іспити Вмілости Морського Пластування.
1980р – Головна Пластова Булава затверджує хустку для морського пластування.

1984р – появляєтся книга Чорноморська Мудрість, видання Чорноморської Ради, довідник
морських куренів УСП і УПС.
1990р – перший морський табір відновленого пласту в Україні на річці Чорний
Черемош.
1992р - виходить Порадник та Інформатор для Морського Пластування.
1992р – Відбуваєтся Вишкільний Курс Провідників Морського Пластування в оселі Артек
у Круму над берегом Чорного Моря. Це перший вишкільний курс морського пластування
на вільній Україні, який закріплює розвиток морського пластування в Україні.
1994р – підчас 12-их Зборів КУПО, Велика Рада Скобиного Круга рішила включити
морське і літунське пластування до третього етапу юнацької програми.
1995р - перша пластунка в незалежній Україні, Наталка Мілянчук (Чуквінська) стає
іменована на ступень вірлиці-гребець.
1996р - творится курінь морських пластунок сеніорок, 40-ий Курінь УПС Чорноморські
Хвилі. Сеніорки Хвилькі, так як старші пластунки, занимаются і допомагають в ділянці
морського пластування.
1999р – Діловод Морського Пластування при ГПБ видає доповнений індекс проби скобагребця і вірлиці-гребця.
1999р – пл.сен.кер. Любомир Гевко ЧМ, стає Головою Чорноморської Ради, як Морський
Вовк.
2001р – організуєтся в Україні Морська Рада, Головою стає пл.сен. Олесь Криськів ЧМ.
Завданням Морської Ради є координувати в Україні діяльність морських залог УСП і УПС.
2001р – підчас чорноморського рейсу Агой Україно морських пластунів і пластунок із
США в Україну, одна із головних зустрічей відбулася у Севастополі із підпоручником
Військо- Морських Сил України капітаном 1-го ранґу Орестом Марущуком. Морських
пластунів з США і України гостили на фляґманськім кораблі Гетьман Сагайдачний. Там на
палубі цего корабля, сталося таки явище перше в історії Пласту, пластунка Роксоляна
Раковська склала присягу слово морської пластунки.
2005р – пл.сен.кер. Нестор Колцьо ЧМ, стає Головою Чорноморської Ради, як Морський
Вовк
2006р – під пластовим прапором чорноморців, козацька чайка Спас вібула першу плавбу
Чорним Морем. Капітаном чайки був пластун чорноморець пл.сен. Мирон Гуменецький
ЧМ.
2010р – перші в історії Пласту, морські пластуни чорноморці одержали державну нагороду
- медалю від Військо-Морських Збройних Сил України за те що були причетні до
відродження Прапору ВМС ЗС України (військо-морського прапору України) та
пропаґування морської справи протягом усіх минулих років.
2015р – появляєтя книга ’’Чорноморська Мудрість’’ видана Чорноморською Радою що є
спосібник морських куренів 25 К. УСП і 10 К. УПС ’’Чорноморці’’ та 16 К. УСП і 40 К.
УПС ’’Чорноморські Хвилі’’.
2016р - відкриваєтся ’’Архів Морського Пластування’’ в Українськім Музею – Архіві
(УМА) у Клівленді, Огайо.
2018р – ГПБ затверджує 2018 рік як ’’Рік Морського Пластування’’ з кличем ’’ На
Хвилях Моря до Спільної Мети’’, пластове юнацтво має можливість здавати одно-разову
вмілість ’’Морезнавство’’.

(в) Які є у Пласті вмілості МП ? Подай 5 вмілостей.
У Правильнику Вмілостей УПЮ, ЗСА 2001р подаєтся список вмілостей з морського пластування.
Цей список подає такі вмілості: бортова механіка, будівництво суден, вітрильництво,
вітроплавання/вітрогоннення, водне лещетарство, водолаження, канойкарство, морська навіґація,
морська піонірка, пілотаж, скіперство, суднознавство, якірництво, водне рятівництво. На мережі
подано - їзда на біловодних дарабах і синхронізоване плавання.

(г) Про пробу скоба/вірлиці-гребця. Подай хто може її складати і вимоги проби.

Хто може її складати ?
Цю пробу можуть складати пластуни і пластунки які здобули ІІ -гу пластову пробу та готові
здавати ІІІ – тю пластову пробу у морськім пластуванню.
Вимоги проби.
Третя юнацька проба на ступень пластуна скоба-гребця або пластунки вірлиці-гребця містить у
собі всі вимоги проби на ступень пластуна скоба або пластунки-вірлиці з додатком до поодиноких
вимог та вмілостей із ділянки морського пластування.

Відзнака проби ’’скоба-гребця’’ або ’’вірлиці-гребця’’.
(ґ) Головні предмети Морського Пластування.
Завданням Морського Пластування в Уладі Пластунів Юнаків є дати старшому юнацтву,
яке пройшло вишкіл на рівні другої пластової проби, цікавий зміст його пластових завдань
і цим заохотити його до дальшої самовиховної діяльности. Крім цього морське
пластування має дати змогу пластовому юнацтву набути знання, потрібне у зайняттях,
звязаних із водою та навчити його безпечної гри на воді’’. Вишкіл та діяльність підчас
року у морськім пластуванню є в загальному подібне до самовиховної програми
’’сухопутного’’ пластування. Тут, коли старше юнацтво підготовляєтся до проби ’’скоба’’,
то морські пластуни і морські пластунки підготовляются до проби ’’скоба-гребця’’
або ’’вірлиці-гребця’’.
Отже, Морське Пластування (МП) не є спеціялізаційне пластування, так як лещетарство
чи кінське або альпининістика. МП є окремою ділянкою пластової самовиховної
програми. Воно має свої ділянки спеціялізації та вмілості так як вітрильництво, водне
лещетарство, водолаження та інші.

До вимоги 2. (а) Знає і вияснить коли пластуни в Україні розпочали
водне пластування, як вони організувалися, і в котрих частинах України
і (б) покаже на карті на яких головних річках ті плавби відбувалися.
(а) Знає і вияснить коли пластуни в Україні розпочали водне пластування, як вони
організувалися, і в котрих частинах України.
Історія морського 10-го Куреня УПС “Чорноморці” є тісно пов’язана з історією морського
пластування в Україні і діяспорі. Початки морського пластування описав Яро у
пластовому журналі “Молоде Життя” ч. 4-5, 1952 р. Яро пише, що початком морського
пластування можна уважати роки 1926-1927. Ця ідея зродилася незалежно, але майже
одночасно у трьох більших пластових осередках: Львові, Перемишлі і Стрию.
Перемиський Сян, став Світязь та ріки Стрий і Дністер давали тим пластовим
осередкам найкращу нагоду ознайомитися із зайняттями на воді. Переломним треба
назвати 1927 рік, коли відбулися дві більші водні прогулянки Дністром. Одна із Стрия до
Заліщик, організована членами 5-го Куреня УПЮ ім. Ярополка Завойовника, а друга з
Галича до Заліщик, організована новозаснованим Куренем УСП “Чорноморці”. Довкруги
тих двох прогулянок розвинулося зацікавлення морським пластуванням не тільки у
самому Львові, але теж і в трьох інших пластових осередках, що в тій ділянці відіграли
поважну ролю, а саме в Рогатині, Станиславові і Тернополі. З тих місцевин - Львів,
Тернопіль, Стрий, Станиславів, Рогатин і Тернопіль не тільки було найбільше тих, хто
зацікавився морським пластуванням, але теж звідти вийшли всі видатні ініціятори
морського пластування. В роках 1928-1930 відбулися три табори морського пластування в
Монастирку над Дністром, зорганізовані Куренем УСП “Чорноморці”, і один табір
морського пластування, зорганізований Куренем УСП “Дністрянки”. Також у 1930 р.
“Чорноморці” закупили перший моторовий човен, який викликав велику сенсацію в
населення. Все ж таки, незважаючи на вже загальне заінтересування тією ділянкою, тільки
одна пластова частина - Курінь УСП “Чорноморці” поміж пластунами, і на короткий час
Курінь УСП “Дністрянки” з Тернополя, окреслили себе як частини морського пластування
та вели широку діяльність у тому напрямі. На початку 1930 року, на Верховнім Пластовім
З’їзді, “Чорноморці” дістали водний реферат, і референтом став Іван Сенів. Великі
технічні труднощі, брак фондів, а передовсім заборона Пласту в 1930 р., не дозволили на

поширення тієї ділянки пластування на дальші пластові осередки. Хоч деякі курені, як,
наприклад, Курінь УСП “Лісові Чорти”, теж зацікавилися тією ділянкою, і його члени
відбули велику прогулянку ріками Волині і Полісся. В роках 1930-1945 після заборони
Пласту виникли інші пластові проблеми, що не дали можливости піддержати і поширити
цю ділянку пластування. Щойно в роках 1945-1948, вже на еміґрації у Німеччині, завдяки
10-му Куреневі УПС “Чорноморці”, відновлюється морське пластування. У Булаві
Головного Коменданта Пластунів (тоді був ним Яро) створено пост Діловода Морського
Пластування, яким став пл. сен. о. Богдан Ганушевський, ЧМ (Бо-Ган). Від того часу
морське пластування входить у загальну систему виховання пластової молоді.

(б) Покаже на карті на яких головних річках ті плавби відбувалися.
У 1927 році відбулися дві більші водні прогулянки Дністром. Одна із Стрия до Заліщик,
організована членами 5-го Куреня УПЮ ім. Ярополка Завойовника, а друга з Галича до
Заліщик, організована новозаснованим Куренем УСП “Чорноморці”.
Гляди на карту у Вступі

До вимоги 3. Знає в котрому році водне (морське) пластування
формально почалося в Україні і хто його почав.
Початком морського пластування можна уважати роки 1926-1927. Ця ідея зродилася
незалежно, але майже одночасно у трьох більших пластових осередках: Львові,
Перемишлі і Стрию. В роках 1928-1930 відбулися три табори морського пластування в
Монастирку над Дністром, зорганізовані Куренем УСП “Чорноморці”, і один табір
морського пластування, зорганізований Куренем УСП “Дністрянки”. Все ж таки,
незважаючи на вже загальне заінтересування тією ділянкою, тільки одна пластова частина
- Курінь УСП “Чорноморці” поміж пластунами, і на короткий час Курінь УСП
“Дністрянки” з Тернополя, окреслили себе як частини морського пластування та вели
широку діяльність у тому напрямі. На початку 1930 року, на Верховнім Пластовім З’їзді,
“Чорноморці” дістали водний реферат, і референтом став Іван Сенів.

До вимоги 4. Покаже на карті де перші водні (морські) і вишкільні
табори відбулися.

Гляди на карту у Вступі
В роках 1928-1930 відбулися три табори морського пластування для юнаків і один табір
морського пластування для юначок, усі чотири табори були в Монастирку над Дністром.

Таборова площа у Монастирку біля Дністра стала місцем морських таборів у роках
1928-30.

До вимоги 5. Назве важливих героїв Пласту, які були активними у
"Водному Пластуванні" в роках 1926-1930.

Роман Шухевич, Шух, ч. 2. – один з організаторів куреня ’’Чорноморці’’ і причинився до
створення (водного) морського пластування . Генеральний секретар військових справ
УкраїнськоїГоловної Визвольної Ради і головний командир Української Повстанської
Армії ’’ген.хор.Тарас Чупринка’’. Під час і після Другої світової війни керував
визвольними змаганнями українського народу. Згинув у бою з большевиками 5 березня
1950 р.
Ярослав Гладкий, Орійон, ч. 8, один з організаторів куреня ’’Чорноморці’’ і причинився
до створення морського пластування - очолив таємний “Пластовий Центр”, що керував
нелеґальним Пластом. Коли у 1945-1947 рр. відновився Пласт на еміґрації в Німеччині,
Ярослав Гладкий, ЧМ (Яро) стає Головним Комендантом Пластунів. По створенні КУПО
(Конференції Українських Пластових Організацій) в роках 1950-1980 Яра декілька разів
обрано головою ГПБ або ГПР. Яро був Перший Голова Чорноморської Ради.
Дмитро Грицай, Грицьо, ч. 35. Член куреня ’’Чорноморці’’ - Він, як генерал
Перебийніс, був шефом Військового Штабу УПА та членом ОУН. Згинув у січні 1946 р.
Ст.пл. Галя Мороз - курінна новоствореного морського куреня УСП ’’Дністрянки’’,
комендантка першого морського табору для юначок біля ріки Дністер у Монастирку.
1930р. Спричинилася до створення морського пластування для юначок.

Інструкції ак Залоги Мають Здати Проєкти до Змагання
Кожна залога має здати відео приблизно 2-4 хвилини в довжині але не довше чим 5 хвилин в якім:
• Члени залоги задемонструють знання матеріялів поданих у даній вимозі. Точкування
залежить на числі членів залоги які беруть участь. Чим більше зареєстрованих членів
залоги беруть участь, тим більше залога одержить точок.
• Сподіваємося що кожна залога задемонструє знання бодай 3-оє з 5 вимог. Тут точкування
буде залежати на числі вимог які залога вибрала. Чим більше вибраних вимог (з усіх 5) тим
більше точок одержить залога.
Члени залоги можуть себе окремо фільмувати по хатах, і тоді зліпити поодинокі відео в одно відео
від залоги.
Точкування включає слідуючі аспекти:
• Скільки членів залоги брали участь у відео
• Скільки вимог (з поданих пять) Ви включили
• Українська мова
• Доказ знання про морське пластування
• Гумор
Не треба писати ані вправляти відео – радше, ми сподіваємося що Ви себе зфільмуєте в свобіднім,
вільним стилем. Це не повинно забрати багато часу.
Відео мусить бути у формі .mp3 або .mp4 і треба здати на веб-сторінці www.chornomortsi.org.
Реченець: 15-го квітня 2018р. Ми не принемаємо спізнаних проєктів.
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