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Рекомендація зв’язкового
Костянтин Мамалига приєднався до Пласту 13 жовтня 2013 р. Б.
Першими заходами, які він відвідав в якості учасника були окружні Свято
Весни (комендант ст. пл. Марина Оробець) та виховно-вишкільний табір
«Берег Ріки 2014» (комендант ст. пл. Вероніка Бабич, ЧП), де він осягнув чар
пластування та отримав перший серйозний практичний досвід.
З осені Костянтин повністю включився в діяльність куреня та станиці.
На шляху до пластової Лілеї Костянтин проявляв свої лідерські якості на
рівні гуртка та куреня і невдовзі, а саме 11 травня 2015 р. Б. склав пластову
Присягу та почав просуватись до ступеня розвідувача.
16 квітня 2016 р. Б. Костянтин був іменований розвідувачем та взявся за
активну здачу 3-ї проби УПЮ. Хочу відзначити його активну роботу в часі
організації та проведення таборових проектів, а саме інтендант на курінному
таборі "Застава Нечая. Літопис Третій", бунчужний на окружному таборі
"Берег Ріки 2016", писар на окружному таборі "Берег Ріки 2017" та писар на
курінному таборі "Застава Нечая. Літопис Четвертий". Роботу на посадах
писаря Костянтин виконував відмінно, проявляв власну ініціативу, робота
інтенданта та бунчужництво у нього вдались трохи гірше.
Два проекти носили загальнопластовий характер. Серед них проект
«Бунчужництва…» , підтвердив, що Костянтин здібний бунчужний не лише в
таборових умовах, а й під час короткотривалих заходів. Проект
«Представник Пласту…» показав, що Костянтин хороший виконавець.
Проекти, які були розраховані на громаду, показали, що цей напрямок
діяльності в часі реалізації Третьої проби УПЮ, Костянтин освоїв достатньо
широко та багатосторонньо.
Рівень виконання проектів, загалом, характеризую, як високий, проте є
певні нюанси пластової постави, які впливали на виконання цих проектів, не
завжди позитивно. Зокрема, це впертість і непослух пластовій старшині. Ці
випадки я списую на юнацький максималізм та по ним було проговорено з
Костянтином.
Зважаючи на високий рівень виконання проектів на 3 пробу та загальну
пластову активність, рекомендую КБ УПЮ затвердити пл. розв. Костянтина
Мамалигу пластуном-скобом.
З повагою,
Зв’язковий куреня УПЮ
ч. 105 ім. Данила Нечая

ст. пл. Андрій Бабич, ОЗО

