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кордонну співпрацю, цьогоріч то акція відбулася у центрі Ни-
відбулася вдруге і саме вона має жанкович, Старого Самбора, 
усі шанси спричинитися до побу- Добромиля, Хирова, Стрілок. 
дови у цьому місці нового пункту За виділений автобус та інше 

З Вифлеєму – на Підкарпаття 

ВОГОНЬ ЛЮБОВІ, ВОГОНЬ 
ДОБРА НЕСЛИ У СВІТЛІ ЛІХТАРЯ... 

Акція передання Вифлеємського Вогню цьогоріч про
ходила в Україні одинадцятий раз. Як відомо, опікуються 
поширенням цього Світла Любові і Добра члени скаут
ської організації Пласт. Усі осередки цього об’єднання – 
від Ужгорода і аж до Луганська – доклали максимум зу
силь, щоби вогник з Вифлеєму завітав у кожну оселю. 
Однак у 2010-му акція поширення Вогню стала найбіль
ше пам’ятною саме для Станиці Самбір. 

І підтвердженням цьому – 
низка подій. Передусім, цьо-
горіч вперше до пластової деле
гації від України, яка приймала у 
Відні привезений зі Святої Землі 
Вогонь, увійшла пластунка Сам-
бірського Пласту. Виховниця 
Соломія Николин з осередку у 
Старому Самборі (який наразі 
належить до Станиці Самбір) 
отримала повно чудових вра
жень і позитивної енергії, про що 

поділилася враженнями у відо
мому журналі “Пластовий 
Шлях”. Серед іншого, вона роз
повіла і про те, що в столиці 
Австрії українську делегацію зу
стрічав ніхто інший, а наш края
нин, вже знаний дипломат Ва
силь Кирилич. Слова привітань 
він виголошував від імені По
сольства України в цій країні. 
Урочистості відбувалися на
прикінці минулого року, перед 

католицьким Різдвом. 
Друга хвиля акції передання 

Вогню проходила 4-6 січня вже 
на наших теренах. Отримавши 
Вогник у Соборі св. Юра у Львові, 
пластуни вручили його міським 
головам Самбора та Рудок Ми
хайлові Коту і Тарасові Курилу, 
голові районної ради Ігорю Мак-
симіву. Вогонь розійшовся 
парафіями Самбірщини. А 
найбільш знаковим стало те, що 
Вогонь з Вифлеєму вперше от
римав Президент України. 
Віктор Ющенко як справжній 
Почесний член Пласту зігрівся 
цим теплом передріздвяної Гос
подньої Любові у 
мандрівці. У 
Самбір, як прига
дуємо, він прибув 
5 січня. 

Позаяк плас
туни Старосам-
бірщини, як йшло
ся вище, нале
жать до Станиці 
Самбір і про їхній 
внесок у даній 
акції теж приємно 
розповісти. Саме 
п’ятдесят юних 
членів Пласту зі 
Старого Самбо-
ра і Хирова прий
мали Вифлеє-
мський Вогонь на 
відтинку кордону 
Нижанковичі-Мальговичі від 
польських харцерів. Ця акція, що 
покликана зміцнювати транс-

г 

У Відні лампадки були різні, а Вогник – один. Праворуч 
– виховниця зі Старого Самбора Соломія НИКОЛИН. 

пропуску. І справді – Вогонь з 
Вифлеєму має надзвичайну силу. 
Він не лише приносить різдвяне 
тепло у наші домівки, але й збли
жує сусідні народи. 

Вогонь з рук харцерів плас
туни Старосамбірщини прийма
ли у переддень Свят-вечора 

вранці, а потім до пізнього вечо
ра розвозили його містами і се
лами району. Зокрема, урочис-

Ювілеї 
20-РІЧЧЯ ВІДРОДЖЕННЯ ПЛАСТУ НА САМБІРЩИНІ ВІДЗНАЧИЛИ 
СПАРТАКІАДОЮ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ПЕРЕСУВНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ 

значне сприяння провід Станиці 
Самбір Пласту – НСОУ висловлює 
подяку голові Старосамбірської 
районної ради Володимиру Горбо-
вому, а за сприяння передання 
Вогню у Самборі та районі – го
лові Самбірської районної ради 

Ігорю Максиміву, 
С а м б і р с ь к о м у 
міському голові 
Михайлові Коту, 
міському голові 
Рудок Тарасові 
Курилу. 

Н е м о ж л и в о 
було б провести 
дану акцію без на
лежної співпраці з 
Церквою. Спасибі 
усім священикам 
УГКЦ, УАПЦ та 
УПЦ КП Самбір-
щини і Старосам-
бірщини за те, що 
Вогник з Вифлеє-
му потрапив у до
мівки парафіян. 

Юрій ЛЕСЬКІВ, 
керівник Пласту у Самборі. 

Швидкоплинним є час. Ось вже двадцять років, як на Самбірщині, після 
десятиліть радянської заборони, знову залунав Пластовий Гімн, зазвучало 
гасло "СКОБ!", закипіла праця зі створення гуртків і куренів Пласту. Ювілей – 
знаменний. Отож відзначити його було вирішено заходами для юних членів 
організації, а також для позапластового середовища. 

Спершу святкували юні пластуни. 
12 грудня – переддень празника свято
го апостола Андрія Первозванного, для 
пластових осередків Підкарпаття стало 
великим спортовим днем. У 
Самборі (спортзал ЗСШ № 10) 
було відкрито регіональну 
"Спартакіаду – 2009", присвяче
ну саме 20-річчю відродження 
Пласту в Україні, а також і на 
Самбірщині. 

Позмагатися у турнірі з во
лейболу та футболу у місто 
Срібного Оленя прибуло при
близно сто юних пластунів і пла-
стунок з Рудок, Старого Самбо-
ра, Хирова (Старосамбірщина) і 
Самбора. Юнацтво репрезенту
вало, зокрема, курінь ч. 32 
ім. Олени Кульчицької, курінь 
ч. 61 ім. д-ра Олександра Ти-
совського, курінь ч. 81 ім. о. Сте
пана Онишкевича. 

Чесний змаг дозволив молод
шому юнацтву згаданих осе
редків краще запізнатися між 
собою, заприятелювати. А 
старші продемонстрували майстер-клас 
з популярних видів спорту. Зокрема, у то
вариському двобої мірялися силою міні-
футбольні дружини Рудок і Самбора. Хоч 
протистояння й було напруженим, все ж 
рахунок став дружньо нічийним – 0:0. 
Культура гри старших задала тон мо
лодшим змагунам. 

Як кажуть, турнір є турнір. Тому були 

як переможці, так і переможені. Серед 
дівчат найкращою стала волейбольна ко
манда "Кульбабки" (Самбір), другу схо
динку у турнірній таблиці посіли старо-

Учасники презентації пластової експозиції. 

самбірські юначки з гуртка "Чорна Пер
лина", а третіми цього разу були дівчата з 
дружини "Ейфорія" (теж Старий Самбір). 
Міні-футбольний турнір закінчився так: 
"Кажани" з м. Хирів – перше місце, "Орли" 
з Рудок – друге, "Спарта" зі Самбора – 
третє. Переможці раділи отриманим куб
кам, а усі разом – майстерно виготовле
ним грамотам (навіть і ті команди, які цьо-

го разу місця не здобули, але були задо
воленими й від участі). 

Спартакіада серед юнацтва виклика
ла неабиякий азарт. А до успішного 
її проведення долучилися директор 
ЗСШ № 10, депутат Самбірської міської 
ради Любов Мосійчук, заступник Самбір-
ського міського голови Олег Телефанко, 
а також начальник відділу молоді і спорту 
міськвиконкому Святослав Горбацьо і за

ступник начальника цього 
відділу Володимир Яцківсь-
кий. За надане сприяння 
провід Станиці Самбір Пла
сту – НСОУ висловлює їм 
щире спасибі. 

23 грудня у Самбірсько-
му педагогічному коледжі 
ім. І. Филипчака відбувся ще 
один захід, теж присвячений 
20-річчю відновлення Плас
ту. Цього разу – для сту
дентської молоді цього на
вчального закладу. У педко-
леджі було відкрито вистав
ку "Пласт – український 
скаутинг". 

Під час презентації вис
тавки студенти та викла
дачі оглянули два десятки 
банерів зі світлинами та 
змістовною інформацією 
про історію, методику і 

діяльність Пласту в Україні і за її межа
ми, а також прапори пластових куренів. 

Організатори відзначення ювілею та 
презентації – управління культури і ту
ризму Львівської облдержадміністрації, 
історико-етнографічний музей "Бойків-
щина", педагогічний коледж та станиці 
Самбір і Рудки Пласту – НСОУ. 

З круглою датою пластунів вітали Руд-

ківський міський голова Тарас Курило, за
ступник голови районної ради, почесний 
член Станиці Самбір Пласту – НСОУ 
Віталій Кімак, начальник відділу у справах 
сім'ї, молоді та спорту Самбірської рай-
держадміністрації Олег Домчак, керівни
ки громадських організацій-партнерів 
"Просвіта" та "Лемківщина" Олександра 
Сумарук і Михайло Шпак, керівник місце
вого осередку Міжнародного союзу ко
зацтва Володимир Салінський, директор 
музею "Бойківщина" Роксоляна Данчин, 
редактор газети "Голос Самбірщини” Ма
рія Пукій та журналіст "Новин Самбора" 
Микола Сенейко. 

Найбільш активні симпатики органі
зації та члени самбірського Пластприя-
ту отримали подяки від голови Пласту Ук
раїни В'ячеслава Стебницького. 

Член проводу Пласту у Рудках Іван 
Спринь, який цьогоріч був відповідальним 
за поширення Вифлеємського Вогню на 
Заході України, розповів студентам 
1-4 курсів коледжу про традицію пере-
дання цього Світла миру, злагоди і доб
ра, а також разом з юначками самбірсь-
кого куреня ім. Олени Кульчицької вико
нав під гітарний супровід пісню, написа
ну спеціально для цієї передріздвяної 
акції львів'янкою Соломією Кейван. 

Експозицію "Пласт – український ска-
утинг" у самбірському педколеджі було 
розгорнуто до 5 січня. Потім вона по
мандрувала у Трускавець, адже є пере
сувною і призначеною для того, щоби з 
пластовою діяльністю у такий спосіб по
знайомилося якомога більше молоді та 
дорослих у всіх регіонах України. 

Презентація пройшла на доволі висо
кому рівні, і значна заслуга у цьому – ди
рекції педагогічного коледжу. Пластуни 
міста і району висловлюють щиру подяку 
директору навчального закладу Володи
мирові Вантуху, а також усім педагогам, 
які в той чи інший спосіб долучилися до 
підготовки ювілейної пластової імпрези. 

Тарас ЩЕПАНЯК. 
Фото автора. 


