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ВСТУП 

 

   Актуальність роботи. Молодіжний рух як організована сила вперше 

вийшов на історичну арену в XX столітті. На цей час припадають події 

вітчизняної історії, пов’язані з новітнім політичним оформленням 

української нації, боротьбою за національну державність. Значну роль у цих 

процесах відіграв український молодіжний рух у всіх його складових.  

   Об'єкт дослідження - волинські пластові організації  

   Предмет дослідження -  взаємозв’язок  Пласту з ОУН-УПА та 

націоналістичний шлях видатних пластунів  Волині. 

   Мета дослідження -  проаналізувати діяльність Пласту, визначити його 

роль у вихованні молоді та її становлення в суспільно-політичному житті 

Волині, узагальнити відомості про полеглих за незалежність України - 

вихованців волинського Пласту. 

Виходячи з мети, були поставлені такі завдання дослідження: 

  - проаналізувати створення та діяльність пластунських осередків;  

  - визначити загальну форму організаційних засад; 

  - виявити причину заборони Пласту  на Волині; 

  - прослідкувати діяльність провідників: від Пласту до ОУН-УПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

РОЗДІЛ І 

ПЛАСТОВИЙ РУХ НА ВОЛИНІ 

2.1.Зародження скаутського руху 

 

   Міжвоєнний період на Волині відзначився появою нового, ідеологічно  

підготовленого покоління, левову частку якого становили пластуни.   В 1922 

році Пласт з'являється на Волині, оформлений як спортивні гуртки при 

громадському об’єднанні «Просвіта». Всім пластовим рухом на цих землях 

керувала Верховна Пластова Команда (ВПК), який від 1924 року 

підпорядковувались великі пластові гуртки [1].    

    Олександр Тисовський вітав ініціативу створення Пласту на Волині. У 

своєму «Листі-зверненні до братів-волиняків» він писав: «З правдивою 

радістю привітали ми звістку від вас, що на Волині, в поневоленій країні 

тьми і горя, гуртуються Вірли-Скоби, простують крила і ладять до лету у 

сонячні простори пластових ідей. Ми горді, що ви у нашому Пласті шукаєте 

примірів і взорів для себе і бажаємо зі щирого серця послужити вам порадою 

і поміччю». Далі Тисовський закликав волинських пластунів: «... не 

піддаватися жалеві і зневірі, радше затиснути зуби і взятися до праці над 

самим собою, до праці постійної, витривалої не уступати а ні на крок,... не 

лише словами, а й ділами покажіть, що на ідеях українського Пласту 

вихована українська молодь справді покликана до цього, щоби розбитий, 

обезсилений, придавлений до землі український народ підняти з упадку, 

оживити і одним спільним шляхом повести до свободи, тоді все, що здорове і 

сильне стане під нашим стягом» [6, 45]     

   Пластові гуртки як центр культурного і фізичного виховання молоді діяли в 

містах Рівне, Луцьк, Кременець, Остріг, Володимир-Волинський, Здолбунів, 

селах Тучин та Межиричі Волинського повіту. Рушійною силою для 

зародження скаутських ідей на території Волинського воєводства стало 

заснування першої пластової організації в м. Олександрія Рівненського 

повіту наприкінці 1922 року. Реєстрація Пласту в Олександрії стала 
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поштовхом до створення інших пластових осередків у повітах Волині.       

Найбільші пластові курені існували в Рівненському, Луцькому, 

Володимирському та Кременецькому повітах Волинського воєводства[7]. 

  Так в Кременецькому повіті в 1926 році був організований Пласт, 

утворюючи там так званий «Курінь Пласту № 76». Діячі Пласту 

підтримували тісний зв'язок з Головною комендатурою Пласту у Львові, 

звідки висилали інструктивну нелегальну літературу та інструкторів. Пласт 

на території повіту діяв нелегально[4].  

   Чисельна та міцна організація пластунів існувала у Володимирському 

повіті, вона була створена 12 липня 1925 року з ініціативи Володимира 

Остаповича. Коші полку ім. Івана Франка були розміщені в ряді сіл повіту 

(Силовичі, Заріччя, Новосілки, Литовеж, Острівок та ін.). на чолі полку 

стояла «Курінна рада», керівником якої був Арсен Річинський. Організація 

Володимирського повіту нараховувала близько 300 чоловік [4] . 

  У 1925 році виникла організація Пласт у м. Ковелі. Її організатором була 

Лідія Соколовська, жителька с. Жидичин. До Пласту входило 12 хлопчиків і 

14 дівчат віком 16-18 років (полк ім. П. Дорошенка) [9]. 

   У Радивилові перші пластові гуртки були створені в 1923-1924 роках за 

сприяння Олени Шепченко, яка вступила в Пласт, навчаючись в академічній 

гімназії у Львові. Серед перших пластунів у Радивилові були: Яків 

Шнайдрук, Володимир Лучкань, Михайло Морозюк, Яків Михалюк, 

Володимир Зигмонт, Григорій Арламовський, брати Володимир, Микола і 

Степан Маркопольські, сестри Лемещук, Дмитрук [2]. 

    Таким чином, волинський Пласт набув популярності серед молоді. 

Протягом 20 – 30 рр. скаутський рух на Волині набрав досить відчутної сили 

і розмаху. 
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1.2. Національно-патріотичне виховання 

 

    Пласт в умовах Польської держави ставив завдання виховувати майбутніх 

військових, борців за Самостійну Соборну Національну Українську Державу. 

Волинські пластуни уже на перших сходинах починали опановувати тонкощі 

військового мистецтва. Пластова підготовка здійснювалася у кількох 

напрямах, а саме: польова служба, стрілецький вишкіл, санітарія. 

  Пластуни проявляли активність в УВО. Пізніше вони включилися в роботу 

Організації Українських Націоналістів. До ОУН на Волині приєдналася не 

тільки молодь зі значним досвідом роботи у Пласті та УВО, але й молодші 

пластуни. Відповідно було створено молодіжне товариство ОУН-Юнак до 

якого першими вступили учасники пластового руху Кременця і Луцька, а 

згодом до них приєдналися інші пластові гуртки Волині.  

   Додатковим предметом дослідження став журнал «Пластовий шлях». 

Опубліковані статті базуються  не тільки на основах організаційних засад та 

внутрішнього розпорядку, але й представлена  програма становлення 

державності. Цікавим матеріалом стала стаття скавтмастера Ісаєва Петра 

«Роля Пласту в національному розвою». Чіткий акцент на психологічних 

аспектах виховання молоді як майбутнього держави: «В нашій історії ми 

бачимо склонність нашого народу піддавати себе пануванню других. 

Покликання Варягів, піддання Хмельницьким України Москві, Дорошенком 

Туреччині, роля центральних держав у наших визвольних змаганнях, всі 

політичні орієнтації на всіх, тільки не на власні сили, брак провідників в 

ріжних ділянках – отсе сліди тієї склонности. Викорінити її з нашої психіки, 

виробити людей активних – добрих провідників, - се мабуть найважніше й 

найбільш пекуче завдання українського національного виховання. До сього 

саме між іншим Пласт змагає й сим потребам. Всі організаційні форми 

Пласту від малого гуртка до верховних пластових властей мають на меті 

виробити вміння володіти й проводити. Вже хоч би через те, що пластун 

перебуває в більшім гурті людей і перед ним виступає, призвичаюється до 
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нього, не боїться його,той гурт не ділає на пластуна сугестивно. Пластун 

робиться відпорним на його вплив і не підлягає настроєви товпи. Може він 

отже в гурті критично думати й орієнтуватись, а через й те тим гуртом 

правити. Що Пласт дійсно виробляє провідників, міг про се переконатися 

той, хто обсервував деяких старших пластунів,яким вже довелося правити 

сотками людей. Через сю свою сторінку Пласт безумовно в великій мірі 

причинюється до розвою нації, бо робить її здібною до самоуправи й 

володіння» [8, 17-18]. 

   Хлопці й дівчата розповсюджували в краї націоналістичну літературу, 

збирали зброю, займалися підготовкою і проведенням акцій протесту, 

саботажів. Пластові осередки діяли як з власної ініціативи, так і за вказівками 

провідників націоналістичного підпілля. Пластуни відкривали банківські 

рахунки, на які надходили кошти для місцевих осередків УВО-ОУН. 

Відповідно до оунівських директив, молодь збирала гроші на «бойовий фонд 

УВО» та у «фонд політв’язнів».  

   Особливої уваги заслуговує і розповсюдження політичних ідей і 

підтримання зв’язку з галичанами. Так студент Львівського університету 

Дутко доставляв у Рівне нелегальну літературу, газети, інструкції, які 

розповсюджувались серед молоді. Також поліцїї вдалось встановити, що 

газету «Сурма» - орган Української Військової Організації, яка друкувалась у 

Празі, отримували в Межирічах, а звідти вона потрапляла до учениці 

рівненської гімназії Лідії Тижук, яка у свою чергу передавала її Степану 

Семенюку. Він черпав з неї інформацію для пластунів. Одним з головних 

наслідків пластової діяльності на Рівненщині були дві пластові зустрічі, які 

відбулися на «Стежках» біля містечка Олександрія . У першій зустрічі, 1925 

року, взяли участь пластова молодь з Рівненщини разом із визначними 

представниками українського громадянства. У другій зустрічі, 18 і 19-го 

серпня 1927 року, уже взяли участь пластуни із цілої Волині. Тут були вже 

представники галицьких пластунів, а також представники українських 

центральних установ Галичини і Волині. За звітом референта Волині 
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Ярослава Гладкого з’їзд зібрав близько 900 учасників. Олександрійський 

з’їзд був однією з найвизначніших подій в історії Пласту 20 – 30-х років. 

Полякам ця зустріч була дуже не до вподоби. На ній було виразно зламано  

«Сокальський кордон» між волинською та галицькою молоддю. 

   Участь пластунів в УВО-ОУН була наслідком наполегливої роботи 

пластових організацій під керівництвом досвідчених наставників, а також 

ідейного впливу з Галичини на формування національно-свідомих борців за 

Україну. Маємо підстави стверджувати, що виховання в Пласті було 

важливим фактором успіху роботи українського підпілля, його вихованці 

ставали керівниками крайових осередків ОУН. Своїми поглядами пластуни 

симпатизували  «радикалам». Весною 1931-го року провідник Робітницький 

пропонував зліквідувати Пласт, але пластуни ввійшли вже в свою 

конспіраційну діяльність і відчували потребу служити народові, боронити 

свою націю перед щораз сильнішим натиском чужої руки,яка примушувала 

до покори, і тому  перейшли до юнацтва ОУН.   

   Романтизм революції, симпатія до неї стали  магнітом, який стягував в 

Українську Військову організацію легкозаймисті елементи, що проходили 

навчання в Пласті. Занадто пізня ліквідація останнього не запобігла вже 

подальшого поширення ідеології ОУН. Початок діяльності волинських 

пластунів у лавах УВО , згідно документів слідчого відділу державної поліції 

в Луцьку, датувався часом повернення С. Семенюка, С. Ворніка, П. Гонтаря у 

вересні 1928 року. Перший осередок УВО С. Семенюк створив на базі 

нелегального куреня Пласту при українській приватній гімназії в Рівному [6, 

117-118] 

   Таким чином, культурно-освітнє і військово-патріотичне виховання 

здійснювалося комплексно і сприяло становленню молодих українських 

патріотів. Боротьба за українську справу дітей і молоді свідчила про значний 

поступ у розвиткові національної свідомості на Волині. Пласт став етапом 

підготовки майбутніх провідників.  
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1.3. Заборона Пласту на Волині 

 

   Органи влади прекрасно усвідомлювали небезпеку пластового руху для 

польської держави, тому ретельно вивчали пластові документи і методики 

виховання. Волинське воєводське управління відразу сприйняло молодіжну 

організацію Пласт як «про військову, ідеологічно – політичного характеру, 

члени якої були спроможні не лише проводити агітаційну діяльність, але й у 

майбутньому організовувати виступи і терор». В одному зі звернень воєвод 

до повітових старост можна прослідкувати: «…пластові гуртки – це 

підрозділи військових організацій,  які зараховують себе до світового 

скаутингу лише для конспірації…». Розуміння польською владою небезпеки 

для держави з точки зору політичних сил які формуються на терені Волині, 

приводить до обмеження пластового життя.  

   Пласт повною мірою відчував на собі політичний тиск влади, який 

здійснювався за допомогою постійного і всеохоплюючого контролю, 

насильства, репресій і терору. Проте подібна система не могла повністю 

припинити діяльності цієї молодіжної організації. Буде цілком слушним 

зробити висновок, що за таких умов пластуни, очоливши свідому молодь у 

боротьбі проти полонізації українців, вчилися новим формам і методам 

пропаганди та агітації, організаційної діяльності в умовах підпілля. Цим 

Пласт ще раз довів свою життєздатність. Виховане в ньому покоління 

ідеологічно і військово підготовлених кадрів сприяло перегрупуванню сил в 

українському національно-визвольному русі. 

Розв’язанням пластового руху на Волині воєвода розпочав з Рівненського 

повіту. Владислав Мех, у директиві з грифом «Секретно», рівненському 

старості від 8 грудня 1927 року наказував закрити всі секції Пласту. За привід 

взяти з’їзд в Олександрії. Також воєвода вимагав зібрати наступну 

інформацію: чи вівся реєстр членів, зазначався їх вік, чи були пластуни 

одночасно і членами «Просвіти», чи описувалась кореспонденція і з ким 

конкретно листувався Пласт. Владислав Мех встановив кінцевий термін 
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виконання – 10 січня 1928 року. Рада «Просвіти» змушена була відреагувати 

і видала розпорядження «про ліквідацію всіх пластових осередків спортивно-

виховної секції товариства «Просвіта» в Рівненському повіті від 24 грудня 

1927 року». Оскільки Пласт виховував повноцінних, свідомих українців з 

провідницькими якостями, польська влада заборонила Пласт — на Волині в 

1928 році, в Галичині — в 1930 році [9]. Після заборони Пласту на 

західноукраїнських землях роль керівного органу переймає таємний 

Пластовий Центр, що діє до 1944 р.. Незважаючи на утиски, арешти та 

переслідування польською поліцією, Пласт у підпіллі проіснував аж до 

окупації Волині більшовиками восени 1939 року. В 1942 році Пласт Волині 

опинився в лісі - в новій організаційній формі - УПА - під командуванням 

колишніх  пластунів Рівненської гімназії Ростислава Волошина-Павленка та 

Олександра Бусла [10, 54]. 

   Але Пласт не припинив своєї діяльності і далі працював таємно під 

виглядом організації Комісії Виховних Осель і Мандрівок Молоді під опікою 

товариства Рідна Школа. Працею керував таємний провід, а пластових 

провідників, яких повикривали, польська влада гостро карала арештами та 

ув’язненням. 
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РОЗДІЛ II 

ВОЛИНСЬКІ ПЛАСТУНИ -  ПРОВІДНИКИ ОУН-УПА 

Галицький Пласт виховав і дав історії таких відомих постатей як Степан 

Бандера та Роман Шухевич. Волинська земля підтримувала та втілювала в 

життя їх ідеї. Багато провідних діячів ОУН на Волині розпочинали свій шлях 

з Пласту. Серед них можна назвати такі імена: Володимир Робітницький, 

Теодосій Довгалюк, Ростилав Волошин, Степан Пшеничний, Микола 

Якимчук. 

2.1. Володимир Робітницький 

   Учасник національно -  визвольного руху Володимир Робітницький став 

символом нескореності та незламної мужності  Волині. Соратник Бандери, 

свій націоналістичний шлях Робітницький розпочав з участі у волинському 

Пласті. Володимир, за твердженнями брата Сергія, вступив до УВО, коли 

навчався у шостому класі. Відтак потрапив до ОУН. Спочатку відповідав за 

роботу організації у рідному селі, невдовзі був призначений районовим 

провідником. У 1932 р. з Володимиром  Робітницьким сконтактувався 

організаційний референт крайової екзекутиви ОУН Іван Малюца. Наслідком 

цього стало створення в Адамкові пункту розповсюдження  видань ОУН на 

Волині . У 1934 р. окружний провідник ОУН Олександр Бусел призначив В. 

Робітницького повітовим провідником Костопільського та Рівненського 

повіту. До його основних функцій входила організаційна робота (розбудова 

мережі ОУН, проведення ідеологічного, конспіративного та військового 

вишколу членства), поширення між українським населенням легальних і 

нелегальних націоналістичних видань.Володимир Робітницький – один із 

організаторів протикомуністичної акції ОУН на Волині у 1934-1938 рр. 

Одним із досягнень діяльності В. Робітницького слід вважати поширення 

мережі ОУН на Полісся – у Сарненський повіт, створення потужного 

осередку серед робітників кар’єрів м. Іванової Долини . У  другій половині 

1936 р. Олександр Бусел опинився під ретельним стеженням польської 

поліції, а тому відійшов від активної роботи, щоб не наражатися на загрозу 
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арешту і не розконспіровувати організаційні зв’язки. Новим окружним 

провідником призначено Володимира Робітницького. У його 

підпорядкуванні опинилися Рівненський, Здолбунівський, Костопільський, 

Сарненський повіти. У червні 1937 р. польська поліція отримала достовірну 

інформацію про роботу в ОУН Олександра Бусла, Дмитра Епіка, Володимира 

Робітницького та інших націоналістів. Це стало підставою до початку 

масових арештів на Волині та в Галичині протягом літа 1937 р. В. 

Робітницький також був затриманий. В час слідства та суду Володимир 

Робітницький тримався твердо і гідно, в заключному слові заявив, що ОУН 

боротиметься до повної перемоги Самостійності та Соборності. Масові 

арешти не привели до ліквідації ОУН на Волині та Поліссі. На початку 

Другої світової війни у вересні 1939 р. Володимир Робітницький вийшов на 

волю (в’язні самі розбили тюрму). Повернувся на Рівненщину, де 

переорганізував мережу округи до роботи у нових умовах. 31 грудня того ж 

року призначений крайовим провідником ОУН Північно-Західних 

Українських Земель, які включали територію Волинської і Рівненської, а 

також Берестейської, Пинської та Житомирської областей . За твердженням І. 

Климіва, завдяки праці В. Робітницького, на Волині й Поліссі підпільна 

мережа зросла до 1100 станиць ОУН, 30 юнацьких шкільних груп . 

Використовуючи ці досить потужні ресурси, ОУН під керівництвом В. 

Робітницького організовано перебрала владу на місцях після втечі 

більшовицької адміністрації. Як крайовий провідник ОУН саме В. 

Робітницький відповідав за проголошення незалежності Української 

Держави на підзвітних йому теренах та організацію там національної влади. 

Він брав безпосередню участь у проголошенні незалежності України у місті 

Рівному, на святковому вічі на пл. Старий Замок. Виснажений підпільною 

працею та важкою недугою (за деякими джерелами – туберкульозом) 

Володимир Робітницький помер у Львові в лікарні 25 серпня 1941 р[11].  
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   Складно уявити бурхливі часи, ще більш складно жити і не втрачати свої 

ідеали в ці часи. Життєві погляди формуються у молодому віці , тому 

ідеологія Пласту сформувала особистість Володимира Робітницького як 

майбутнього борця -  провідника ОУН. 

2.2. Теодосій Довгалюк 

   Довгалюк Теодосій Климович народився 3 травня 1907 року в містечку 

Олександрія Рівненського повіту в родині теслі. На початку 1923 року 

Довгалюк став одним з організаторів Пласту в Олександрії. У різний час він 

виконував обов’язки курінного, кошового, впорядника, редагував місячник 

пластового куреня ім. Івана Богуна «Скоб». У січні 1926 року 

кваліфікованого інструктора Т. Довгалюка було обрано організаційним 

референтом новоствореної 7-ї Окружної Пластової Команди у Рівному. Як 

член ОПК він відіграв значну роль у становленні гуртків старших пластунів 

на Волині. Наприкінці 20-х років визначний теоретик та організатор 

пластового руху прилучається до Євангельської реформованої Церкви. Від 

1928 до 1932 року він навчався в євангельській семінарії у В’єнцборку в 

Помор’ї (Польща). Після навчання «Довгаль» працював секретарем 

Виконавчого та Емісійного заряду Церкви в Галичині, видавав журнали 

«Сіяч», «Віра і наука». Пізніше повертається на Волинь, де паралельно з 

релігійною діяльністю не полишає і пластової роботи у підпіллі. 

   У жовтні 1933 року Т. Довгалюка було заарештовано за звинуваченням у 

приналежності до ОУН. Його, закутого у кайдани, пішки відправили у 

Рівненський слідчий відділ державної поліції для розслідування справи. 31 

жовтня, рівненський окружний суддя прийняв рішення, згідно з яким за 

Теодосієм Довгалюком встановлювався постійний нагляд поліції, а сам він 

повинен був через день з’являтися у відділок поліції для реєстрації. 

   20 жовтня 1939 року Теодосія Довгалюка за націоналістичну діяльність 

було заарештовано вже радянськими органами влади. Утримувався він у 

в’язницях Рівного і Дубно. 29 березня 1941 року Особлива нарада при НКВД 
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СССР засудила Т. Довгалюка за ст. 54–10 ч. 11 КК УРСР до 8 років 

позбавлення волі у виправно-трудових таборах, без конфіскації майна. 

Офіційне звинувачення мало грізне формулювання: 1) приналежність до 

українських радикально налаштованих кіл; 2) активна антирадянська 

діяльність під час вступу Червоної армії на територію Західної України; 3) 

підготовка за наказом українських націоналістичних організацій збройного 

повстання проти радянської влади з ціллю відторгнення західноукраїнських 

земель від СССР; 4) антирадянська пропаганда під прикриттям релігійної 

діяльности. «Довгаля» було етаповано в один з таборів Архангельської 

области. В 1943 році він помер уже на Соловках[11]. 

 

2.3.Ростислав Волошин 

    Під час навчання у гімназії Ростислав Волошин вливається у ряди Пласту , 

який гартував юні тіла і душі. Один з польських поліційних агентів у своєму 

донесенні повідомляв: «Були збори керівників Пласту в селі Озеряни 

Дубенського повіту у хаті Волошина, помічника начальника місцевої 

залізничної станції. Вони відбулися 1-2.04.1929. На них прибули 

представники Пласту Рівненського повіту – вчитель Рівненської приватної 

української гімназії Олександр Корольчук та 8- класники цього ж 

навчального закладу Федір Тижук, Олекса Воробей і Ростислав Волошин. 

Цими зборами керували два чоловіки, які прибули зі Львова. На зборах 

вирішувались політичні питання, а в кінці була проведена пластунська 

муштра»[11].   Після закінчення гімназії він вступає на юридичний факультет 

Львівського університету, де стає членом підпільної Організації Українських 

Націоналістів (ОУН). Через деякий час очолив Дубенський повітовий, а 

згодом Рівненський окружний провід ОУН.  З часу утворення Крайової 

Екзекутиви ОУН на Північно-Західних Українських Землях стає її 

ідеологічним референтом, а згодом і Крайовим Провідником на ПЗУЗ.    З 

приходом більшовиків засуджується і ув'язнюється. Вийшовши з тюрми з 

початком радянсько-німецької війни, стає від імені Українського Державного 
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Правління головою Рівненської обласної управи. Після цього був 

заарештований німцями. У 1942-му, вийшовши із в'язниці стає заступником 

обласної кооперативи у Рівному. Стає співорганізатором перших загонів 

Української Повстанської Армії. У 1943-му Волошин стає заступником 

Д.Клячківського, крайового провідника на ПЗУЗ. Головував на ІІІ 

Надзвичайному Великому Зборі ОУН (21 - 25 серпня 1943). 22 серпня 1944 

року, у нерівному бою з комуно-більшовицькими оккупантами Ростислав 

Волошин гине[12]. 

 

 

 

 

2.4. Степан Пшеничний 

Степан Пшеничний був членом Пласту – 76 курінь ім. Тимоша 

Хмельницького. Закінчив українську ґімназію у Кременці (1931), почав 

навчання у Львівському університеті. Член ОУН від 1930, зв’язковий між 

повітовою Екзекутивою Кременеччини і КЕ ОУН у Львові, повітовий 

провідник ОУН Дубенщини (1931-1932), референт пропаґанди КЕ ОУН 

ПЗУЗ (1936-1937). Політичний в’язень польських тюрем (06. 1932 - 1936, 

кінець 1937 - 09.1939). Призначений членом КЕ ОУН ПЗУЗ, на чолі бойової 

групи націоналістів здійснював перехід через кордон з СССР, під час якого 

загинув [11]. 
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2.5.Короткі відомості про діячів ОУН-УПА на Волині 

Ще менше відомостей про інших вихованців Пласту. Ті короткі речення,де 

вміщені їхні життя тим не менш є фактами,наскільки повними вони були. 

 

Микола Якимчук 

Микола Якимчук розпочав свою діяльність з Пласту у Луцьку. Закінчив 

Луцьку гімназію, Львівську політехніку. Член ОУН, районний провідник 

Луччини під час польської окупації. Влітку 1941 командант м. Луцька. 

Окружний провідник ОУН Луччини (1941 – поч. 1943), військовий референт 

Волинської обл. у 1943 році, організатор і перший командир Воєнної Округи 

УПА «Турів»(1943), відтак заступник команданта запілля ВО “Турів” (від 

09.1943). Загинув в бою з підрозділом МВД при спробі пробитися з оточення.  

Іван Дзюмук 

 Іван Дзюмук. Організатор гуртка пластунів у с. Милуші. Закінчив Луцьку 

гімназію. Один із чільних діячів ОУН на Луччині. В’язень табору у Березі 

Картузькій (07.1934-03.1935). Розстріляний більшовиками [11]. 

Олександр Куц 

Олександр Куц - один з організаторів Пласту в Луцькій гімназії. Повітовий 

провідник ОУН Луччини (1934), політв’язень польських тюрем (02.1935-

7.09.1939) і табору у Березі Картузькій (07.1934-02.1935), заступник 

організаційного референта Крайової Екзекутиви ОУНм в Кракові. У травні 

1941 перейшов на Волинь, де заарештований і знищений НКВД. 

Павло Гаврилюк 

Павло Гаврилюк (пластунський  псевдонім «Морозенко»). 61 курінь ім. І. 

Богуна (Олександрія), курінь УСП “Болотяні чорти”. Член Української 

Військової Організації (УВО), ОУН. Загинув у боротьбі з большевиками – 

застрілився у безвихідній ситуації, можливо, в  1947 році. 
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 Арсен Бондарчук 

Арсен Бондарчук. Курінь ім. І. Мазепи (Рівне). Учасник боротьби ОУН і 

УПА, загинув у бою з більшовиками.  

Григорій Бохонко 

Григорій Бохонко (псевдонім «Став») Член луцького Пласту. Керував 

осередком «Просвіти», член ОУН – надрайонний провідник до 1941. 

Комендант поліції у своєму селі Піддубці Волинської області, разом із 

підлеглими у 1943 перейшов до УПА. Загинув у бою.  

Сергій Качинський 

Сергій Качинський (псевдонім «Остап») Член Пласту. Активіст 

протиалкогольного товариства «Відродження», «Просвіти», член ОУН з 

1930-х. Окружний провідник ОУН Рівненщини (1941), військовий референт 

Рівненського області (1942-1943). Організатор перших збройних загонів 

революційної ОУН в жовтні 1942 р., які стали зав’язком Української 

Повстанської Армії. Поручник УПА. Загинув у бою з німцями 

Володимир Кобринович 

Володимир Кобринович. Пласт у Рівненській гімназії. Командант української 

міліції у Костополі (1941), учасник Похідних груп ОУН (1942). Командир 

сотні УПА у курені ”Острого” (1944-1945), член окружного проводу ОУН 

Костопільщини (1946). Поручник УПА. Загинув у бою 

Анатолій Козяр 

Анатолій Козяр. Член волинського Пласту. Закінчив Луцьку гімназію. 

Активіст протиалкогольного товариства «Відродження», член ОУН з 1936. 

Один з чільних діячів національно-визвольної боротьби у Волинській обл.: 

окружний провідник ОУН Ковельщини (1941), референт Служби Безпеки 

ОУН Волинської обл. (1941-1943), обласний провідник (01.1943-05.1943), 
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відпоручник СБ крайового проводу ОУН Північно-Західних Українських 

Земель на Волинську обл. (1943-1945), організаційний референт західного 

краю «Дніпро» Північно-Західних Українських Земель (02.1945-07.1945). 

Загинув у бою. 

Андрій Марченко 

Андрій Марченко. Пласт на Волині, курінний підготовчого куреня УСП 

«Січові Стрільці». Професор Холмської гімназії (1940-1941). Член ОУН. 

Політв’язень польських тюрем (1937-1939). Голова Луцької обласної управи 

(1941). Автор ряду революційних пісень, зокрема «Ми українські партизани», 

«Ми зродились із крові народу» та ін. Заарештований ґестапо і закатований в 

тюрмі на вул. Лонцького.  

Роман Пивоварчук 

Роман Пивоварчук.Пласт у Межирічах – імовірно, курінь ім. С. Петлюри. 

Закатований НКВД у тюрмі.  

Григорій Радчук 

Григорій Радчук. 61 курінь ім. І. Богуна (Олександрія). Мобілізований до 

Червоної армії у 1944, загинув на фронті.  

Степан Семенюк 

Степан Семенюк. 61 курінь ім. І. Богуна (Олександрія), 10 курінь УСП 

«Чорноморці», скавтмайстер. Член Української Військової Організації (УВО) 

і ОУН. Розстріляний більшовиками. 
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Іван Скоп’юк 

Іван Скоп’юк. Організатор Пласту (член кошової команди) і ОУН в 

Луцькому повіті. Політв’язень польських тюрем (1933-7.09.1939). Обласний 

провідник ОУН Волині (1939-1940). Заарештований НКВД 7.01.1941, 

засуджений 13.07.1941 до розстрілу, розстріляний у таборі біля радгоспу 

НКВД «Комунарка» під Москвою.  

Марко Тулір 

Марко Тулір. 61 курінь ім. І. Богуна (Олександрія). Учасник боротьби ОУН і 

УПА, вбитий «власовцями» в часи німецької окупації.  

Ігор Шубський 

Ігор Шубський. Пласт у Кременці. Закінчив Кременецьку гімназію, навчався 

у Подєбрадах (Чехія). Повітовий референт Юнацтва ОУН до 1932, референт 

Юнацтва Крайової Екзекутиви ОУН Північно-Західних Українських Земель 

(ПЗУЗ, 1935-1937). Крайовий провідник ОУН-м. Розстріляний 

більшовицькими партизанами Бегми на Волині. 

Микола Яремчук 

Микола Яремчук. 61 курінь ім. І. Богуна (Олександрія). Мобілізований до 

Червоної армії у 1944, загинув на фронті. Похований у с. Понки 

Ляховицького р-ну Брестської обл. (Білорусь) [11]. 
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ВИСНОВКИ 

   На Волинь ідеї Пласту проникають з повоєнним відродженням організації в 

Галичині, що демонструвало органічний зв'язок українських етнічних земель. 

Пластовий рух на Волині перейняв і розвинув організаційну структуру 

Українського Пластового Уладу в Галичині.  На той час почали  

викристалізовуватися ідеали незалежності України, з’явилася віра в щось 

реальне і осяжне, для здобуття чого потрібно було вже конкретних дій 

нового, міцного духом і тілом покоління, сповненого нових ідей.  

  Суспільно-політична ситуація на Волині, призвела до участі пластунів, 

всупереч засаді позапартійності його членів, у роботі політичних партій. 

Пласт зміцнював і утверджував у свідомості молоді ідею української 

державності, соборності українських земель. Хлопці і дівчата активно 

включалися до роботи національно-патріотичних радикальних організацій. 

Така діяльність була протестом проти польської влади та засвідчувала участь 

молоді у процесі державотворення і той факт, що на зміну полеглим героям, 

прийдуть нові борці. 

    Безпосередній зв'язок пластової молоді з УВО та їх причетність до ОУН 

мали неоднозначні наслідки для розвитку молодіжного товариства на Волині. 

З одного боку, це зумовило залучення українських юнаків і дівчат до 

політичних акцій, маніфестацій, з іншого - така діяльність давала владі 

привід для репресій пластунів.  

  Пласт сприяв виявленню ціннісних орієнтацій молоді, використанню 

життєдіяльності, нестандартних рішень проблем та будуванню майбутнього 

всього суспільства. В історії це відбилось діяльністю Володимира 

Робітницького, Ростислава Волошина, Теодосія Довгалюка, Степана 

Пшеничного – провідників та діячів ОУН-УПА на Волині. Ще залишилось 

багато невідомих імен в історії волинського Пласту, в історії волинських 

визвольних організацій, багато невідомих волинян,які віддали своє життя. 

Але залишились їхні ідеї, історичний досвід та яскравий приклад боротьби та 

патріотизму. 
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