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Путівник «Маршрути поколінь: героїчними стежками УПА на Волині»
покликаний привернути увагу суспільства до історії рідного краю та її творців. Українська незалежна держава
постала завдяки сотням тисяч героїв,
справжні імена яких ще належить вивчити.
Волинь вважають колискою Української повстанської армії, бо саме тут у
найважчі для України роки Другої світової війни народ у лавах УПА піднявся на боротьбу за свободу. У той час,
окрім самих борців за волю, ніхто не
вірив, що буде Україна. Проминули десятки років, допоки весь світ побачив
Україну і визнав її самостійною. Заради
цього загинули мільйони українців: у
тюрмах і концтаборах нацистських та
радянських окупантів, у боях із нацистами і енкаведистами, у часи радянської влади від тоталітарного режиму. Немає жодного волинського села
і міста, де б не жили сьогодні жертви
нацистського і радянського тоталітарних режимів. Ми повинні перейматися
їхнім життям, віддати належну шану
людям, які пережили лихоліття і змогли вижити, ставши живими свідками
історії. Заради щасливого і вільного

майбутнього нашої держави, щоб навіть найменший злочин тоталітаризму
не мав місця у нашому суспільстві —
ми повинні знати свою історію! Наш
обов’язок пройти стежками героїчного
минулого, помолитися за Україну, належно вшанувати борців за її волю.
Гортаючи сторінки путівника «Маршрути поколінь», мандруйте мальовничими куточками Волині, де ліси ще
пам’ятають пісні про волю, які співала молодь УПА, де у лісових пущах,
полях, містах і селах височіють у вишитих рушниках хрести, кургани і поодинокі пам’ятники тим, хто на вівтар
свободи поклав своє життя. Вдивляючись у зморшки сивочолих дідусів і
бабусь, слухайте їхні, сповнені нелюдського болю і страждань, розповіді про
героїчну боротьбу, про важке нужденне життя, про невмирущу мрію про
Україну заради вашого майбутнього.
Пам’ятайте, що справжня історія поруч
з нами ― у наших серцях і діях в ім’я
української держави, що протистояти
тоталітаризму та його рецидивам може
тільки згуртоване демократичне суспільство, яке засвоїло трагічні уроки
своєї історії.
Цей путівник є початком великої
справи ― утворення на Волині музею
національно-визвольної боротьби. До
книжки увійшли найвідоміші (але далеко не всі) історичні місця Волині,
які мають туристичне і краєзнавче
значення. Попереду багато роботи,
але найголовніше — її розпочато і закладено фундамент для успішного
втілення головної мети. Видання путівника здійснено в рамках проекту
«Маршрути поколінь — передання історичного минулого жертв тоталітарних режимів молоді шляхом створення
меморіально-туристичного маршруту
на Волині», виконавцем якого є Волинська округа Національної скаутської організації України «Пласт». Цей
проект діє в рамках програми «Місце
зустрічі — Діалог» за фінансування Фонду «Пам’ять, відповідальність,
майбутнє» (Німеччина).
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Зупинись, людино.
Поклонись,
Помолися щиро хоч хвилину
За героїв тих, що піднялись
Захищати рідну Україну.
Пройшли роки,
Пройдуть десятиліття
Та не зітреться пам’ять,
Бо жива.
І житиме повік
В серцях народу
Довічна вдячність воїнам УПА.

УПА:

УКРАЇНСЬКА
ПОВСТАНСЬКА
АРМІЯ
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УПА: УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ
Українська повстанська армія
УПА — військово-політична формація українського визвольного руху. Заснована в кінці 1942 р. (символічним
днем створення вважається Свято Покрови — 14 жовтня), діяла до вересня
1949 р., після чого реорганізована в
збройне підпілля.
Український визвольний рух — це
різноманітні форми діяльності (збройна боротьба, ненасильницький опір,
інформаційно-пропагандистська та
політична діяльність) організацій та
окремих осіб, спрямовані на відродження державної незалежності українського народу.
Цілі
Стратегічною метою діяльності УПА
було відновлення української державності. Тактичною — захист населення від репресій окупаційних режимів,
поширення серед населення ідей визвольного руху, європейських традицій державотворення.
Політична платформа
У 1944 році, як орган політичного
керівництва УПА та всього визвольного руху, було створено Українську
Головну Визвольну Раду (УГВР) ― підпільний парламент, який складався з
представників різних політичних сил.
УГВР затвердила присягу вояка УПА,
цілий ряд документів, що висвітлювали політичну платформу визвольного
руху. Основою цієї платформи була
національно-демократична програма,

заклик до боротьби проти тоталітарного режиму, за відновлення національної незалежності та демократичної
системи. Головне гасло УПА — «Свобода народам! Свобода людині!».
Структура
УПА створювалася за принципами регулярної армії ― мала штаби (Головний
військовий штаб та штаби військовотериторіальних одиниць), чітку вертикальну структуру, офіцерські школи,
власну систему звань та нагород. Територія, контрольована УПА, поділялася на військово-територіальні одиниці (Генеральні воєнні округи, воєнні
округи, тактичні відтинки). Основною
тактичною одиницею УПА була сотня
(120-180 вояків), яка поділялася на
три чоти, кожна з яких, у свою чергу,
поділялася на три рої. Для виконання
певних завдань сотні об’єднувались в
курені (три сотні), а курені – у загони.
Командування
Найвищою посадою в УПА була посада Головного командира. Повстанську
армію очолювали: Дмитро Клячківський (1943), Роман Шухевич (19431950), Василь Кук (1950-1954).
Чисельність
За час діяльності у лавах армії взяли
участь понад сто тисяч осіб. За участь
в повстанському русі чи його підтримку
каральними органами СРСР було репресовано понад півмільйона людей.

Супротивники
Протягом усього часу існування повстанської армії головним ворогом
вважався СРСР, як держава, що завдала українському народові найжахливіших втрат через масові політичні
репресії, голодомори, депортації населення. УПА також із самого початку
виникла як реакція населення на німецький окупаційний терор, тому протягом всього періоду окупації велася
активна антинацистська боротьба.
Повстанці завдали німецькій окупаційній владі значних втрат, звільнили від
окупаційної присутності цілі райони
(зокрема на Волині та Поліссі), де творили так звані «повстанські республіки», найвищою владою в яких оголошували УПА. У 1943-1944 рр. тривало
гостре протистояння проти польських
сил, що намагалися відновити довоєнні кордони Польщі, тобто приєднати до
неї землі Західної України.
Основні етапи діяльності
Перші повстанські загони з’явилися
наприкінці 1942 р. на Волині, протягом
наступного 1943 р. їх було об’єднано
в єдину структуру і підпорядковано
єдиному командуванню. Пік розвитку
УПА припадає на другу половину 1944 р.,
в цей час вона охоплювала терени
теперішніх Волинської, Рівненської,
Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської,
Львівської,
Чернівецької, Закарпатської областей, східні землі Підкарпатського та Люблінського воєводств
Польщі, південні терени Брестської

та Пінської областей Білорусі. Загальна площа території, охопленої
повстанським рухом у 1944 р., становила близько 150 тис. км2, на ній
проживало близько 15 млн населення.
Це приблизно чверть площі сучасної
української держави, територія більша
від сучасної Греції, з населенням, що
дорівнює населенню Нідерландів.
Після завершення Другої світової
війни відбувається поступова зміна
тактики УПА — відхід від наступальної
тактики, діяльність меншими відділами. У 1946 р. відбувається реорганізація УПА, в результаті якої більшість її
відділів (за винятком району Карпат
і Закерзоння) переведено у формат
збройного підпілля. Згідно з наказом
Головного командування УПА у вересні
1949 р. всі повстанські відділи влилися у структуру підпілля ОУН, головними завданнями якого були пропаганда
визвольних ідей та захист населення
від репресій комуністичного режиму.
Організована діяльність підпілля тривала до середини 1950-х років, останні його спалахи зафіксовані на початку 1960-х років.
УПА в контексті української
історії
Діяльність УПА була логічним продовженням попередніх періодів розвитку українського визвольного руху:
національної революції 1917-1920 рр.,
підпільно-бойової діяльності Української
військової організації та Організації
українських націоналістів 1920-1930 рр.
У свою чергу продовженням боротьби УПА у формі ненасильницького
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УПА: УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ
опору стали повстання політв’язнів у
радянських концтаборах ГУЛАГу, більшість із яких були членами ОУН і УПА,
дисидентський рух та національнодемократичне відродження кінця
1980-х — початку 1990-х років.
УПА в контексті світової історії
У світовій історії діяльність українських повстанців була одним із виявів антитоталітарних рухів народів
Центрально-Східної Європи, що перебували в зоні впливу Радянського Союзу. Аналогами УПА є польські та прибалтійські підпільні формації.
УПА в контексті міжнародного
законодавства
Із точки зору міжнародного права, боротьба УПА укладається в право націй на
самовизначення і боротьбу за його реалізацію. Формація українських повстанців
містить всі необхідні ознаки, визначені
Гаазькою конвенцією «Про закони і звичаї
війни» (1907), які дають підстави називати її армією: наявність командування та
чіткої командної вертикалі, використання
зброї, використання особливих відзнак,
дотримання міжнародних правил війни.

УПА в контексті сучасної
політичної ситуації в Україні
Діяльність УПА цілком підпадає під
визначення українського визвольного
руху, а її ветерани мають отримати від
держави особливий статус учасників
визвольного руху. Визнання УПА сприятиме відновленню історичної справедливості, консолідації українського
суспільства, побудові сильної демократичної держави європейського зразка.
На його заваді стоять антиукраїнські
політичні сили, що використовують для
цього невисоку обізнаність населення та спотворену радянським режимом історію українського визвольного
руху. Поширення правдивої, опертої
на документальні джерела інформації,
сприятиме викоріненню штучно створених стереотипів про УПА та історію
України загалом.

Володимир В’ятрович,
кандидат історичних наук

«…Западный берег р. Горынь, районы Стыдень,
Степанов, Домбровица, район Колки ― Рафаловка
были в руках УПА, за ними до Стохода Советские
партизаны, и от реки Стоход на Запад полностью
националистические районы УПА, партизанами
даже не разведанные ― какое-то белое пятно на
карте Полесья… Волынь ― в частности, районы
Городище, Турийск, Порицк, Горохов, ВладимирВолынский ― полностью находились под контро
лем УПА. Гарнизоны противника были только в
крупных населенных пунктах вдоль коммуникаций и в райцентрах».

Екскурсію молоді на місця криївок УПА біля ур. Вовчак
веде Мелетій Семенюк ― сотенний УПА, колишній голова
Волинського братства вояків УПА, червень 1996 р.

З повідомлення командира червоного партизанського з’єднання П. Вершигори Українському штабові партизанського руху на початку 1944 року.
(ЦДАГОУ. Ф. 63. Спр. 4, арк. 140.).
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УПА: УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ
КАРТА ВОЄННИХ ДІЙ УПА НА ВОЛИНІ У 1942-1944 РОКАХ
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На полях кам’янистих,
На дорогах тернистих
Нам ще довго орати і йти.
Коли хмари нависли —
Спопелій, але зблисни,
Щоб інші зробили
Хоч крок до мети.
Василь Іванишин

ОРЖІВ:
ВІД «ПРОСВІТИ»
ДО БОЇВОК УПА
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ОРЖІВ: ВІД «ПРОСВІТИ» ДО БОЇВОК УПА
У міжвоєнний період з 1926 р. на
Оржівщині (Рівненщина) діяло товариство «Просвіта». Центральним осередком була «Просвітянська хата» на
хуторі Адамків у будинку сім’ї Робітницьких. Хутір знаходився на межі сіл
Оржів і Грабів та оржівськими хуторами: Звіринець, Середня Долина,
Юрківщина, Підліс. Очолював «Просвіту» Володимир Робітницький ―
найстарший із восьми дітей Микити
і Феодосії Робітницьких. Метою просвітян було навчання людей, організація драматичних гуртків, хорів, танцювальних колективів. В оржівській
«Просвіті» діяли хор, драмгурток, бібліотека. У 1936 р. оржівські просвітяни поставили вистави «У кігтях ГПУ»
(ГПУ — головне політичне управління)
і «Де воля кривавим цвітом зацвіла»
(про Голодомор).
Із 1926 до 1939 рр. діяльність
«Просвіти» була заборонена, товариство діяло у підпіллі. Багато оржівських просвітян активно влилися у
національно-визвольну боротьбу проти польських, німецьких і радянських
окупантів, яку розпочала Організація
українських націоналістів. Найактивнішими членами ОУН на Оржівських
хуторах були Яків та Олександр Бусли, сім’я Робітницьких, за що польська
влада багатьох із них заарештувала і
ув’язнила. Після арешту Володимира
Робітницького керівництво «Просвітою» взяв на себе його брат Сергій.
Із 31 учасника хору оржівської «Просвіти» 10 стали жертвами сталінських
репресій, 11 загинули в боях як вояки

ОРЖІВ

Із кінця ХІХ ст. в Оржеві працює
завод «Товариство механічної обробки
деревини», який зараз займається
виробництвом фанери. Під час Другої
світової війни бази заводу використовувались як склади зброї.

ОБ’ЄКТ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ЛАНДШАФТ

НАЙБЛИЖЧІ
ВАЖЛИВІ ОБ’ЄКТИ

Селище міського
типу Оржів з
населенням понад
4 тисячі
мешканців.
Засноване у XVI
столітті.

Селище знаходиться
в Рівненському
районі Рівненської
області. Орган
місцевого
самоврядування –
Оржівська селищна
рада.

Селище
розташоване біля
гирла річки Устя,
що впадає в Горинь,
навколо –
заболочені заплави,
ліси.

Автотраса Устилуг —
Київ — 5 км.,
смт. Клевань — 15 км.

Володимир
Робітницький
(07.09.1912–25.09.1941)

Псевдо ― Степан, Роман, Левко,
Микола, Андрій, IIIV. Член Пласту,
УВО, а згодом став членом Організації українських націоналістів. Був організаційним референтом ОУН, потім
районним провідником ОУН Клеваньщини, згодом ― повітовий провідник
Рівненщини і Костопільщини (1934—
1936), окружний провідник ОУН Рівненщини (1936—1937). У 1937 р. заарештований і засуджений на десять
років польською владою та ув’язнений
у концтабір «Береза Картузька». Після звільнення у 1939 р. вчителював
у Оржеві. Влітку 1940 р. радянська
влада почала арешти, і Володимир аж
до приходу німців перебував у підпіллі. В грудні 1940 р. був призначений
районовим керівником ОУН Північнозахідних українських земель (ПЗУЗ),
які об’єднували територію Волинської,
Рівненської, Берестейської, Пінської
та Житомирської областей. Наприкінці серпня 1941 р. В. Робітницький
захворів і помер. Існує версія, що в
лікарні польська медсестра вколола
йому отруту. Похований на Янівському
цвинтарі у Львові.

Похід пластунів до місця загибелі
Клима Савура, 13 березня 2010 р.
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Дмитро
Клячківський

(04.11.1911–12.02.1945)

Псевдо – Охрім, Панас Мосур, Клим
Савур, Омелян Кримський, Блонд. Полковник, організатор і перший Головнокомандувач УПА, член Головного Військового Штабу УПА, член Проводу ОУН.
Народився у м. Збараж на Тернопільщині. Закінчив Станіславівську гімназію,
пізніше ― студент юридичного факультету
Львівського університету. Ще юнаком став
членом ОУН. Відбув службу в польській
армії. У жовтні 1937 р. був заарештований
польською поліцією, деякий час перебував
в ув’язненні. У 1939-1941 рр. був одним із
керівників підпільної мережі ОУН у Галичині. Займався організаційною роботою
серед молоді, в 1939-1940 рр. був обласним провідником Юнацтва ОУН Станіславівщини.
У 1941 р. Д. Клячківський заарештований радянськими спецслужбами у Львові й
під час Процесу 59-х засуджений до страти
(згодом замінена на 10 років тюрми). На
початку Другої світової війни втік з Бердичівської в’язниці. У 1942-1945 рр. Д. Клячківський ― провідник ОУН (б) на Північнозахідних українських землях (ПЗУЗ), член
Проводу ОУН. Відіграв значну роль в організації відділів УПА. Займався розробкою
тактики боротьби з гітлерівцями, організацією самооборони населенних пунктів.
Із січня 1943 р. займав пост командира
групи військ УПА-Північ. Збройні формування під командуванням Д. Клячківського провели цілий ряд успішних операцій
проти загарбників.
Загинув 12.02.1945 р. у бою з військами
НКВС біля Оржівських хуторів Клеваньського району на Рівненщині. У 1952 р. УГВР
посмертно нагородила Д. Клячківського
Золотим хрестом заслуги ОУН і званням
полковника УПА.

Воїн УПА
Степан Лукащик

Зв’язкова ОУН
Одарка Гомон

УПА, кілька емігрувало.
У час німецької окупації більшість
просвітян пішли у підпілля, стали
членами ОУН і УПА. Через історію
Оржева проходить діяльність видатних постатей УПА: родини Робітницьких, Данилюків, Дмитра Клячківського, Сергія Качинського, Степана
Лукащика, Мефодія Столярчука,
Василя Кулаковського, Стефанії
Ілючок, Галини Бойко, Христини
Шаруди, Дениса Костюка. Володимир Робітницький згуртував сильне ядро підпільників, завдяки чому
НКВС не викрило жодної криївки.
Із початком війни у 1941 р. ОУН
на Волині була добре організованою силою. Було підготовлено сотні
синьо-жовтих прапорів, надруковано десятки тисяч листівок зі зверненнями до українського народу
приєднуватися до боротьби за незалежну державу. На дорогах будувалися високі арки з написами «Слава
Україні!», селяни насипали високі
кургани і встановлювали пам’ятні
хрести, на яких зазначали імена загиблих борців за волю. Завдяки праці В. Робітницького у Рівненській та
Волинській областях на початку літа
1941 р. в 1400 населених пунктах
було створено 1000 станиць ОУН,
що налічували 5 тис. членів підпільної організації. Після смерті Володимира Робітницького у серпні 1941 р.
головою Проводу ОУН на ПЗУЗ став
Дмитро Клячківський.
Військовий референт Крайового проводу ОУН Сергій Качинський
(Остап) організував у Рівному на

Невідомі повстанці

Невідомі повстанці

Директор колегіуму Зоя Лустюк і зв’язкова ОУН
Марія Кирильчук приймають в Оржеві членів
Волинського братства УПА

вул. Замковій школу народної міліції.
Насправді це була перша підпільна
школа старшин майбутньої УПА. Школа старшин працювала без вихідних
до пізньої ночі: вишколи проводили в
актовому залі й на стадіоні. Нацисти
спочатку поставилися лояльно, видали зброю, але згодом гестапо почало
щось підозрювати, тому більшість уже
підготовлених старшин були змушені
перейти у підпілля на Оржівщину. На
хуторі Адамків у Робітницьких проживав Яків Бусол із Клевані та Дмитро
Клячківський. Як пригадує Стефанія
Ілючок, на зв’язок почав приходити
Остап, але їхнім відділком, який займався перевезенням зброї, керував
Іван Литвинчук (Дубовий). До групи,
що займалася зброєю, був приставлений міліціонер-українець ніби від німецької поліції, тож вдавалося безперешкодно передавати німецьку зброю
в УПА.

Тамара Кондрачук:
«У моїй батьківській хаті Володимир Робітницький зустрічався
з першим головнокомандувачем
УПА Дмитром Клячківським. Пізніше Клим Савур посилав мене та
моїх подруг із записками у село
Хотинь. Посильними зв’язковими
були Марія Токирець-Кирильчук,
Люба Токирець, Ольга Петрина,
Людмила Бойко. На той час нам
було лише 13–14 років».

Навесні 1943 р. Остап отримав спецзавдання захопити для УПА великі
склади зброї на заводі в Оржеві. Як
згадує свідок подій Петро Гурич, на
заводі перебувала сотня власовців,
які розміщувалися у конторі й мали
дуже багато зброї. Територію заводу
охороняли 15 українців, серед яких
були хлопці, що мали зв’язок із повстанцями. Зв’язковою між охороною
заводу і повстанцями була Одарка
Гомон (Фіалка). Хтось зрадив Фіалку,
тож 10 березня 1943 р. нацисти її заарештували і замордували у Рівному.
Вночі з 10 на 11 березня на завдання із захоплення зброї пішли Сергій
Качинський, Василь Кулаковський і
Степан Лукащик з Оржева та Мефодій Столярчук із Голишева. Під час
спецоперації виникла перестрілка та
розгорілася велика пожежа. О 8 ранку
людей почали скликати на гасіння пожежі. У бою з нацистами і власовцями
загинули С. Лукащик, В. Кулаковський
і М. Столярчук. Сергія Качинського нацисти прилюдно допитували, але він
мовчав, тоді його на очах громади
розстріляли. Так загинув один із перших командирів УПА. Під час збройної
сутички полягло понад 60 нацистів, а
охоронці заводу, що були зв’язані з
УПА, втекли у ліси з великими запасами зброї та військової амуніції.
Оржівщина стала місцем героїчної
загибелі й першого головного командира УПА Дмитра Клячківського (Клима Савура). Неподалік Оржева біля
сіл Суськ і Жобрин Олександрійського району в урочищі Лісничівка були
криївка і схрон, який підземеллям ви-
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водив до річки Горинь. НКВС провело спецоперацію під кодовою
назвою «Щур» для затримання
Д. Клячківського. 10-11 лютого
1945 р. вдалося розбити боївку
УПА під керівництвом Василя Павлонюка (Узбека), яка прикривала
головнокомандувача, і захопити
типографію Головного штабу УПА.
Прочісування облавою НКВС
лісового масиву вивело на сліди Д. Клячківського. 12 лютого
відбувся бій Клима Савура і двох
повстанців із відділом НВКС. У нерівному бою повстанці загинули.
Серед загиблих опізнали Дмитра
Клячківського, а одним із загиблих
повстанців був Борис Бедрик (Див,
Клим), родом із села Стрільче Горохівського району, перебував на
посадах начальника штабу групи
«Турів» УПА-Північ та розвідки
УПА-Північ.
У часи незалежності України
щороку оржівчани вшановують
пам’ять повстанців. На території
заводу встановлена пам’ятна дошка на честь Сергія Качинського та
його побратимів, що загинули в бою
з нацистами. Сюди щороку приходять селяни та школярі Оржівського НВК «Школа-колегіум». У цьому
навчальному закладі під керівництвом директора школи Зої Ігорівни
Лустюк діє історико-краєзнавчий
музей «Посвіт», в експозиції якого представлено чимало матеріалів
про діяльність «Просвіти», ОУН і
УПА. Волинські пластуни спільно з
членами Братства вояків ОУН-УПА
Волинського краю імені Клима Савура 13 березня 2010 р. побували
на екскурсії в Оржеві, де вшанували пам’ять загиблих борців за
волю України. Не оминули й місця загибелі Дмитра Клячківського
― біля пам’ятного хреста на місці
бою повстанців поклали квіти та
молитвою вшанували їхній подвиг.
Сюди також щороку приїжджають
та йдуть зимовими стежками люди,
щоб засвідчити свою повагу героям УПА.

Сергій
Качинський
(1917–11.03.1943)

Стефанія Ілючок:
«Восени 1940 року підпілля ОУН масово поповнювалося. Потрібно було
налагоджувати зв’язки зі
свідомими людьми, забезпечити регулярне постачання продуктів, одягу,
медикаментів, встановити
явочні квартири, сторожові
пости, а особливо потрібно
було мати своїх вірних людей у селах, містах, школах, установах міліції.
Через деякий час Дмитро Клячківський почав
ходити на зв’язок до мене.
Тоді йшло дуже багато людей на зустріч, а я носила
повідомлення для Дмитра

Клячківського на псевдо
Клим Савур. Ніхто навіть
із найближчих подруг не
знав: хто до мене приходить і що приносить. Часто
на зв’язок Климу Савуру
доводилося їздити дуже
далеко, тому заквартирували його ближче, щоб не
їздити велосипедом. У цей
час активно розгорнулися
діяти товариства «Просвіта» і «Союз українок», але
німці недовго дозволяли
їхню діяльність. Нацисти
обрали м. Рівне столицею,
посилилося патрулювання
міських вулиць жандармерією, гестапо».

Роман Шухевич, Дмитро Грицай,
Катерина Мешко-Логуш, с. Будераж
Рівненської обл., 21–22 листопада 1943 р.

Псевдо ― Остап. Поручник, організатор перших відділів УПА.
Народився у с. Піддубці Луцького
району на Волині. Член Пласту, активіст протиалкогольного товариства
«Відродження», товариства «Просвіта», колишній офіцер польської
армiї. Член ОУН із 1931 р., з 1939 до
1941 рр. перебував у підпіллі, влітку
1941 р. ― член штабу навчального
підрозділу ОУН(б). Окружний провідник ОУН Рівненщини (1941), військовий референт ОУН Рівненської
області (1942-1943). Органiзатор i
командир першої сотнi УПА (жовтень
1942) в Дивинському лісі на Берестейщині, яка стала зав’язком Української повстанської армії. Очолював
першу школу старшин УПА у Рівному, яка діяла під вивіскою народної
міліції. Майбутні старшини навчалися
і виконували обов’язки міліції. Але
потім гестапо почало їх підозрювати
і довелося непомітно виходити з Рівного. Школа перебазувалася в лісисту місцевість Костопільського району,
поповнивши свої ряди місцевим населенням. Зроблено це було своєчасно,
бо невдовзі гестапо почало вишукувати активних діячів національновизвольного руху.
У вересні 1942 р. боївка ОУН(б) під
командуванням Сергія Качинського ліквідувала станицю жандармів у с. Піддубці Луцького району. 11 березня
1943 р. C. Качинський загинув у бою
з нацистами під час спецоперації із
захоплення зброї для УПА.

ВОВЧАК:
БАЗА УПА — «СІЧ»
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ВОВЧАК

ОБ’ЄКТ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ЛАНДШАФТ

НАЙБЛИЖЧІ
ВАЖЛИВІ ОБ’ЄКТИ

Урочище Вовчак —
галявина на місці
зруйнованого
села Вовчак площею
понад 26 га.

Турійський район
Волинської області.
Належить до
сільської ради
с. Бобли.

Урочище
знаходиться в
Свинаринському
лісі. Це територія
Волинського Полісся
— заболочена
рівнина.
Ліс — мішаний.

Річка Турія (басейн
Прип’яті) — 1 км.
Автотраса Луцьк —
Устилуг — 14 км.

У 1941 році, коли Гітлер оголосив Україну колонією, українці гуртувалися для національно-визвольної
боротьби. Невелике село Вовчак на
Турійщині стало потужним центром,
де збиралася молодь для навчання
і подальшої боротьби в Українській
повстанській армії. Наприкінці літа
1942 р. поблизу села Вовчак, оточеного непрохідними болотами посеред
Свинаринського лісу, окружний провідник Організації українських націоналістів Ящур створив військову базу
Ковельського та Любомльського округів ОУН. У Вовчаку розташовувався головний штаб УПА-Північ і військового
округу «Турів» (округ був поділений
на «Степ» і «Січ», на північ від автотраси Володимир ― Луцьк ― «Січ»,
на південь ― «Степ»). Звідти й назва
бази у Вовчаку ― «Січ».
Неподалік села у лісі були заховані землянки для повстанців, а також
масарня (цех із переробки м’яса),
пекарня, кухня, шевська і кравецька
майстерні, склади. Для потреб вояків
були майстерня з виправлення шкіри,
консервний комплекс, бондарня, коптильня, ремісничі цехи, склади зброї.
Над р. Турією у с. Домінополь діяв
млин, що забезпечував потреби «Січі»
й навколишніх сіл. Поблизу с. Мочулки побудовано великий трьохкорпусний шпиталь на 120 місць для хворих.
На «Січі» та в навколишніх селах діяло
ряд зброярень, де лагодили не лише
стрілецьку зброю, а й гармати різного калібру, танки, легкові автомобілі.
У с. Осьмиговичі була обладнана майстерня з ремонту легкої стрілецької
зброї. В урочищі Озерище поблизу
с. Чорніїв був організований стрілецький вишкіл, де юнаки з навколишніх
сіл навчалися військової справи. А в
урочищі Лежаха неподалік с. Мочулки знаходилася підстаршинська школа (кодова назва ― «Лісові чорти»). Зі
спогадів Сергія Сачука, в школі молодих
командирів у Вовчаку навчалися до 200
юнаків 1921-1924 років народження.
Курс підготовки тривав 5-6 місяців.
Загін УПА поповнювався не тільки
українцями ― у навколишніх селах
знайшли притулок багато червоно-

армійців, які втекли з табору для
військовополонених під ВолодимиромВолинським. Росіяни, грузини, азербайджанці, дізнавшись про бойовий
загін повстанців, примкнули до нього. Загальна чисельність повстанців у
Вовчаку була 1000-1050 чоловік. Вояки проводили різні військові операції,
особливо нашуміла акція, коли протягом однієї ночі розібрали залізничну
колію аж до м. Турійськ, щоб перешкодити нацистам вивозити молодь на роботу в Німеччину.
У березні 1943 р. на Турійщині були створені повстанські сотні,
які об’єднувалися у групу під назвою
«Озеро». Командував нею Юрій Стельмащук (Кайдаш, Рудий). Військова
група «Озеро» складалася із трьох неповних куренів і охоронної сотні. Курінь
Олексія Шума (Вовчак), організований
28 березня 1943 р. на хуторах довкола
с. Скулин Ковельського району, складався з трьох неповних сотень, діяв
переважно у Ковельському і північній
частині Турійського районів. Сотня
Лисого (прізвище Павлюк) організована 29 березня 1943 р. у с. Мочулки,
контролювала Турійський район і північну частину Володимир-Волинського
району. Сотня Бистрого (прізвище
Шашкевич) створена і діяла в межах
Любомльського району. Так відбувалося формування перших загонів УПА
на Турійщині.
Наприкінці січня 1944 р. радянська
влада, яка воювала з УПА, наказала
знищити село Вовчак. За вказівкою
«зверху» трактори розорали навіть
могили загиблих повстанців. Сьогодні
в урочищі залишилися тільки курган,
могила семи вояків та кілька могил
місцевих жителів. Понад 50 післявоєнних років урочище Вовчак було полем
серед непрохідного лісу, за 6 км від
с. Р е в у ш к и . Сьогодні Вовчак засаджений молодими соснами і ялинами,
а про минуле нагадує інформаційний
стенд і старий сільський цвинтар, куди
на Великдень на могили родичів ще
приходять селяни. В урочищі Вовчак
від часу проголошення незалежності
України часто проходять туристичні
табори різних молодіжних організацій.
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Присяга вояків УПА

Ніл Хасевич,
рисунок
«Воїн на відпочинку (Олесь). 1944 р.»

Члени Братства вояків УПА

Галина Коханська,
начальник розвідки ВО УПА «Турів»

Великдень 1946 р.,
Лемківщина

Зі спогадів
Степана Семенюка

Данило Шумук
(30.12.1914 ― 01.05.2004),

воїн УПА, полiтв’язень

«Під вечір ми приїхали до села Мочулки, що розкинулось під самісіньким великим Свинаринським лісом. Там уперше
побачив я сотню УПА. В цьому селі відчувалось якесь виняткове пожвавлення.
Люди були якісь живіші і певніші себе. На
майданчику перед школою одна чота, повійськовому зодягнута, займалася упорядом, друга — військовим маршем ішла до
польової кухні і співала: «Гей гу! Гей га!
Прощай, моє дівча». Ми зупинилися біля
квартири командира сотні. Командир,
повідомлений своєю заставою про наше
прибуття, миттю вискочив на вулицю і
відрапортував, витягнувшись наструнко,
Крилачеві про те, чим зараз займається
сотня. Пізніше дав команду своїй господині накрити стіл».
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Галина
Коханська
(1926–06.07.1993),
начальник розвідки
ВО УПА «Турів»

«Була на «Січі» майстерня, в якій
ремонтували зброю. Очолював її високий широкоплечий брюнет Козаченко. Всі, хто там працював, були
колишніми полоненими, як і він сам.
Ремонтували карабіни, кулемети, міномети й гармати. Декілька разів
виїздили в засідки на німецькі колони на шляхи Володимир — Луцьк
та Володимир ― Ковель — і завжди
успішно. Серед слюсарів і механіків
були ті, котрих німці в свій час
відпустили для ремонту водопостачання у місті.
…На подвір’ї побачила маму, яка
щось мішала в каструлі на плиті,
складеній з п’яти цеглин. Привітались, а потім мама розповіла, що
днями у неї були Залісний, Славко й Сосенко і запропонували їй
бути адміністратором всіх шпиталів
на «Січі». Медперсонал складався
з лікарів Грифеля, Каро, Варма та
одного військовополоненого росіянина. Лікарів із родинами у свій
час наші викрали з гетто. Варм із
дружиною були з Варшави, Грифелі
— з Луцька. Фельдшери і медсестри
— частково з військовополонених,
частково — з сільських медпунктів.
Богун — фельдшер з великою практикою — та його дружина-медсестра
працювали вже у шпиталі в Мочулках. У лісі вже побудували бараки
під шпиталі й треба було лише їх
обладнати. Звідусіль звозили меблі
та необхідний інвентар. Обладнували також операційну, палати, кухню, інші господарські приміщення та
житло персоналу. Мама дала згоду
і днями повинна була вже присту-

пити до праці. Завгоспом був молодий узбек Микола, як він сам
себе називав. Розмовляв змішаною
мовою — здебільшого російською, всі
дієслова вимовляв лише в чоловічому роді. Але всі звали його «дівчоною». Він, коли не спав, завжди
співав. Особливо йому подобалась
пісня «Ой дівчина жито жала, сіла
на сніп, та й думала». Замість «дівчина» співав «дівчона», тому його
так і назвали.
…Коли бараки під шпиталь уже
були обладнані, у палатах приємно
пахло живицею. Пізно восени шпиталі було передислоковано в село
Овлочим Турійського району. Мама й
сестра дуже зраділи нашій несподіваній зустрічі. Мене познайомили з
лікарями Вармом, Грифелем, а також із Ташкентом та їх родинами.
Останній ― узбек за національністю,
родом з Ташкента ― був дуже хорошою людиною.. За професією ― вчитель, згодом ― старший лейтенант
радянської армії, після чого потрапив у полон. Розповідав, що йому
вдалося втекти з табору під Грубешовом, де, в основному, тримали
полонених вірмен, грузин, узбеків,
азербайджанців і татар. Опинившись
на «Січі», весь час просив допомогти
йому визволити своїх земляків. Сосенко чомусь зволікав, але врештірешт виділив йому чоту і табір було
ліквідовано. Понад п’ятдесят вкрай
виснажених
людей
привезли
до
шпиталю «Січі». Єдиним спасінням
для них був режим та нормальне
харчування. Мама доклала багато
зусиль, щоб допомогти врятувати їх.
Згодом, коли вони одужали і набралися сил, їх зарахували в охорону
шпиталів. Командиром призначили
капітана Ашота — вірменина. Грузини створили окремий відділ і брали
участь у боях із окупантами. Ташкент знав кілька мов сусідніх народів. Працював у політвідділі УПА,
вів ідеологічну роботу серед колишніх полонених, редагував бюлетені,
що виходили мовами кавказьких народів».

Сотенний, хорунжий Володимир
Щигельський (Бурлака), 1946 р.

Табір «Пласту» в урочищі Вовчак,
25-26 вересня 2010 р.

Ветерани ОУН-УПА
під час зустрічі з молоддю

Панас Ковальчук-Залісний, окружний
референт СБ Володимир-Волинського району

Хрест на сільському цвинтарі Вовчака

Зустріч молоді з «Пласту» і НВК «Гімназія № 14»
з ветеранами УПА Петром Мартинюком і
його дружиною Олею, які колись були на «Січі»
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КОЛКИ

ОБ’ЄКТ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ЛАНДШАФТ

НАЙБЛИЖЧІ
ВАЖЛИВІ ОБ’ЄКТИ

Колки — селище
міського типу
Маневицького
району Волинської
області. Засноване
у 1545 році.
Населення – майже
4000 мешканців.

Колки мають власну
селищну раду.
Селище належить
до території
Маневицького
району Волинської
області.

Селище знаходиться на
території Волинського
Полісся. Навколо
густі, заболочені ліси
та велика кількість
водойм. Через селище
протікає р. Стир, якою
можна дістатись на
південь до Луцька,
Берестечка, а на північ
— до кордонів Білорусі.

Міжнародна автодорога Київ — Ягодин
— 23 км.
Оконські джерела —
22 км.
Річка Стир.

1943 рік на Волині був роком найзапеклішої боротьби Української пов
станської армії проти гітлерівських
окупантів. На початку лютого 1943 р.
в селі Куликовичі Колківського району крайовий провідник ОУН (псевдо
Омелько) провів збори, де в черговий
раз роз’яснював цілі й завдання українських націоналістів щодо звільнення
України. У глибокому німецькому тилу
з березня до листопада 1943 р., майже
на двох тисячах квадратних кілометрів, утворився острівець вільної Української самостійної держави, яка у вирі
боротьби з німецькими та радянськими
окупантами отримала народну назву
Колківська повстанська республіка.
У березні 1943 р. в містечку Колки
знаходився невеликий німецький загін, якому було доручено проводити
збір контингенту податків від населення та переправлення їх до рейху, а
також доручено тримати в постійному
страхові місцевих жителів. За півроку
до цього есесівці провели криваву і
злочинну акцію ― замордували в Кривому лісі місцеве єврейське населення, вказавши українцям, що їх чекає
така ж доля.
Повстанці здобували Колки двічі — у
березні й травні 1943 р. Перший бій
вони програли німецьким частинам,
які мали чисельну перевагу, але у
травні три курені УПА під командуванням Миколи Якимчука-Ковтонюка
(Олег) таки вигнали німців.
М. Ковтонюк родом із с. Піддубці на
Волині, член ОУН із 1935 р., організатор перших відділів УПА на Луччині,
до липня 1943 р. — перший командир
групи УПА «Турів».
У квітні-травні 1943 р. збройні відділи ОУН почали офіційно вживати
назву Українська повстанська армія.
На основі крайового військового штабу на північно-західних українських
землях формується Головна команда
УПА. Першим Головним командиром
УПА став поручник Василь Івахів (Сом,
Сонар), начальником штабу УПА — поручник Юліан Ковальський (Гарпун),
ад’ютантом штабу — хорунжий Семен

Снядецький (Сірко). 13 травня 1943 р.
Сом, Гарпун і Сірко загинули в сутичці з німецьким військовим підрозділом
біля с. Черниш Колківського району.
Головним командиром УПА став провідник ПЗУЗ Дмитро Клячківський
(Клим Савур, Охрім).
Район за районом звільняли пов
станці від гітлерівців, тож територія
Колківської республіки охопила населені пункти Колківського, Маневицького, Рожищенського, Ківерцівського
районів Волинської області, а також
Степанського та Радивилівського районів Рівненської області. Ще однією
повстанською республікою була «Січ»
у Вовчаку на Турійщині. Саме вона
прикривала із Заходу Колківську республіку. Як згадує колишній сотенний
УПА Петро Мартинюк, біля с. Мочулки
22 травня 1943 р. 43 повстанці витримали бій із батальйоном гітлерівців,
який рухався на схід у бік Колок, і не
пропустили його.
Колки стали місцем перебування
штабу головнокомандувача УПА Клима Савура. Штаб, де відбувалися наради вищого командування УПА, охороняла
сотня Бескида. У травні 1943 р. у Колки
прибув командир воєнного округу УПА
«Турів» Юрій Стельмащук (Рудий) зі
штабом та людьми з територіальної
адміністрації, проте штаб перебував
у лісі біля містечка. Охоронцями республіки свободи УПА були полковник
Леонід Ступницький (Гончаренко),
сотенний Ярема, начальник продовольчої служби Байда, курінний Олег
з трьома сотнями стрільців. Командиру військового округу УПА «Заграва»,
майору Івану Литвинчуку (Дубовому),
крім сил Олега, підпорядковувалися
сотні Цигана, Ворона, Недолі, Шаули,
жандармерія Острого і Мокрого.
Люди радісно вітали повстанців і одразу після звільнення спільно з ними
творили у містечку українське державне життя. Була встановлена цивільновійськова влада. Цивільне управління
здійснювали районна і сільська управи, заходами політичної влади керував Юрій Шевченко (Моряк), який
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пізніше загинув від рук енкаведистів.
Колишній зв’язковий ОУН, довголітній
політв’язень ГУЛАГу, колківчанин Леонід Мартинюк згадував: «Юрко був
уроджений провідник. Він мав великі організаторські здібності та досвід
у праці. Він, як ніхто, знав звільнені
терени і політичне життя у них, глибоко орієнтувався в ситуації». Вояки
УПА відновили роботу електростанції
в Колках, світло від якої подавали до
лікарень, друкарні і школи. Почали діяти адміністрація, мережа шкіл, культурні установи, запрацювали млини,
їдальні, пекарні, кравецькі та швецькі
майстерні, лазня. У містечку на теренах
республіки було 5 військових повстанських шпиталів для поранених повстанців. Великий повстанський шпиталь був біля Колок на лівому березі
річки Рудня, там працював місцевий
лікар Борис Ананєвич.
Пропагандистом у політичному проводі ОУН була колківська вчителька,
поетеса Галина Рейкіна. За цю діяльність її 2 грудня 1944 р. розстріляв
НКВС. Галина вчителювала в селах
Довжиці, Острови, писала чудові вір
ші і всією душею любила Україну, свій
поневолений народ. Як згадують колківчани, її палкі промови не лишали
байдужими навіть зневірців. Велику
роль у тому пробудженні відігравала
й Українська Православна Церква. У
місцевому храмі настоятель, отець Соколовський проводив богослужіння
українською мовою, а незабаром майже в усіх храмах на теренах республіки звучало рідне слово.
Місцеве населення всіляко допомагало постанцям. У с. Копилля
було викопано 7 б у н к е р і в , де зак л а л и 450 ц. жита, 45 ц. борошна,
300 кг сухарів, були розташовані
7 операційних столів, лікарняні ліжка та медикаменти. Це були запаси
для УПА на особливо важкі часи,
адже довкола гриміла війна.
Становлення Колківської республіки
відбувалось у постійному військовому
протистоянні з окупантами. Зафіксовано вісім спроб розвинути в різні місяці

наступ і проникнути на її територію.
Були спроби німців прорватися також
з боку Тростянця, Голоб, Борович,
Маневич і Чорторийська, а також безпосередньо від Ківерець. Попереджені розвідкою про рух ворожих колон,
бійці УПА організовували засідки й
оборону сіл, завдаючи ворогу чималих
втрат у живій силі й техніці. Лише у вересні ‒ жовтні 1943 р. на цих теренах
УПА провела 47 боїв проти німецьких
та 57 ― проти радянських військ. Повстанцям вдалося знищити більше
1500 німецьких солдат і офіцерів.
У цей час загони УПА недорахувались
414 вояків.
Влітку 1943 р. на території Колківської республіки перебувало від 8 до
10 сотень вояків. Все доросле чоловіче населення містечка було зорганізоване у повстанські сотні, в яких
навчалися військовій справі. Очолювали їх сотенні Іван Каразія, Віталій
Малевич, Микола Мордик. Молодь була
зорганізована у молодіжній організації
«Юнаки». У містечку, довколишніх селах і лісах розташовувалися військові
школи, проводилися вишкільні курси
для молодшого медичного персоналу.
Тут була військова школа кіннотників, якою керував колишній старшина
армії УНР Самсонович (Дорошенко),
родом із Луцька. Він мав у своєму підпорядкуванні близько сотні кінних
повстанців.
У приміщенні колишньої польської
школи в с. Рудня діяла підстаршинська школа УПА, якою керував Григорій Грушевець (Галайда). Він був
дуже ретельним і суворим, весь час
твердив, що необхідно вчитися, бо
доведеться за Україну воювати довго
і наполегливо. Галайда був наділений здібностями музиканта, диригента. У старшинській школі він керував
великим хором, який чарував співом
повстанських, стрілецьких, народних
пісень. Окрім того, Галайда керував
ще й місцевим молодіжним хором у
будинку «Просвіти». При «Просвіті»
було відновлено й аматорський драмгурток. Молоді артисти кілька разів

Володимир
Доманський
(02.03.1927)

Колишній член юнацької мережі
УПА, учасник створення Колківської республіки і 15-річний в’язень
колимських концтаборів: «Ми забули тоді, що надворі була війна. У Колках
встановилася українська влада, виникла
управа, очолювана комендантом міста,
поліція і Служба безпеки. Ми відкрили
церкву, початкові школи… До чого була
здатна людина, в тій сфері вона могла
себе проявити. Ніхто не думав про гроші, кожен працював задля української
справи. Це було для нас головне. Я й
мої побратими сповідували головну заповідь українського націоналіста: здобудеш Українську державу або загинеш
у боротьбі за неї. А Колківську республіку ми бачили як взірець майбутньої
Української держави».
Ростислав
Єфімчук

Колківчанин: «Я мав п’ять класів освіти, то мене направили на вишкіл у спеціальну медичну школу вчитися на санітара. Після того, як ми провчилися шість
місяців, видали справжні дипломи з тризубом. Діяли також школи розвідників,
саперів, а вже під осінь і медсестер».
Кирило
Садовський

Свідок Колківської республіки,
повстанець, політв’язень радянських концтаборів: «За порядком
дуже слідкували. По вулицях ходили
патрулі, а якщо хтось допускав якесь
правопорушення, скажімо, хуліганив
чи був поміченим надто нетверезим, то
проводилося справжнє розслідування».

ставили в містечку і селах дуже популярну виставу «Пошилися в дурні»,
декламували поезії Тараса Шевченка,
Лесі Українки, Олександра Олеся й інших. Допомагав Галайді повстанський
сотенний Степан Коваль (Рубащенко), який, за деякими свідченнями,
керував безпосередньо повстанським
гарнізоном Колок і готував майбутню
оборону містечка. Галайда згодом став
курінним у штабі групи Олега.
Важливе значення у житті селян
мала земельна реформа. У розпорядженні командира УПА Клима Савура
від 15 серпня 1943 р. йшлося: «1. Усі
землі з водами, наземними й підземними багатствами становлять добро українського народу; 2. На всіх землях…
скасовується засадничо-колгоспна
система… і впроваджується приватна
селянська власність».
Одним із головних завдань керівництва Колківської республіки влітку
1943 р. було допомогти селянам зібрати врожай, на який зазіхали німці,
поляки та червоні партизани. Молотити та віяти хліб селяни приходили під
охороною УПА.
У селі Старосілля діяла суспільнополітична референтура ОУН, де влітку
1943 р. був надрукований посібник для
початкових шкіл ― «Українознавство».
У цьому видавничому центрі публікували статті, відозви, вишкільні матеріали УПА. Цю політичну літературу
розсилали далеко за межі Волині.
Керував референтурою Степан Драницький (Матвій, Степан Семенюк),
який згадує: «В осередку працювали дуже мудрі й освічені люди, серед
них повстанець Стир із Полісся, який
перед війною навчався у Празі, Дніпровий із Зеленого Клину (Кубань),
Ворон із Горохівщини, машиністка
Валя із Києва. Тут видавали листівки
і відозви до населення, матеріали для
вишколів, відозви і звернення до поляків, росіян, радянських партизанів і
німецьких солдатів».
Протягом вересня-жовтня 1943 р.
відгуляли до десятка сільських весіль,
що свідчило про народження нового
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життя. Особлива увага у республіці
приділялася навчанню та вихованню
дітей і молоді. 20 серпня 1943 р. командир воєнної округи УПА «Заграва»
Іван Литвинчук (Дубовий) видав наказ: «На всіх теренах, звільнених УПА
від імперіалістів, дня 15.09.1943 р. почати 1943/44 навчальний рік у школах, де можливо закінчити ремонт на
цей термін і є педагогічні сили. Дня
1.10.1943 р. почати навчальний рік в
усіх інших школах звільненого терену
та забезпечити педагогічними силами.
Навчання у школі є обов’язковим».
У вересні розпочалося навчання у
кількох школах. А в жовтні суспільнополітична референтура ОУН організувала вчительську конференцію.
«Конференція була методичною, але
мала політично-національне спрямування. Майже всі присутні були зі
зброєю, адже треба було діставатися
до своїх місцевостей через бори-ліси
дорогами, повними небезпеки», —
згадує С. Семенюк. — Всім вчителям
була видана нова книга «Українознавство» як методичний посібник для покращення виховної роботи. Посібник
був виданий циклостилем (ручною
розмножувальною машинкою), проте
повстанці змогли його роздати у багатьох сільських школах».
Містечко Колки було потужним укріп
ленням, яке знаходилося на шляху німецьких і радянських окупантів. Здолати цей острівець волі й державності
окупанти могли лише спільно, що вони
й зробили 3-4 листопада 1943 р. Після
неодноразових локальних спроб нацистів прорватися до столиці республіки, була розроблена масштабна операція з її знищення. Із трьох напрямків
— Луцька, Рожищ, Маневичів — наступала радянська армія на повстанців з
боку Цуманських лісів. У кінці жовтня
1943 р. розпочався масований наступ
гітлерівської дивізії з танками й артилерією проти Колківської повстанської
республіки. 1 листопада розпочався
інтенсивний артилерійський обстріл.
4 листопада з’явилися п’ять літаків,
від скинутих ними бомб містечко спа-

Степан Семенюк
(19.01.1920)

Провідник ОУН Луцької округи
на Волині, суспільно-політичний
референт обласного проводу й
груп «Турів» і «Тютюнник» ВО УПАПівніч та суспільно-політичної референтури ОУН ПЗУЗ: «Життя швидко повернулось до нормального, якщо
можна говорити про нормальне життя
в той страшний воєнний час. Справді,
був то час тяжкий, люди навіть хліб із
поля збирати могли лише під охороною
відділів УПА. Аматорів на нашу землю і
наш хліб тоді, як і сьогодні, не бракувало. Збройну боротьбу з окупантами
за створення Української держави розпочав тут збройний відділ, очолюваний районним провідником із Ситниці
Макаром Гайдучиком, якого більшовики
в 1944 році розстріляли в Луцьку. Тут
творилось українське державне життя,
його творили самі люди на своїй землі,
вони творили свою державу, ставали
суб’єктом історії. Мені довелося творити
тут, у Старосіллі, суспільно-політичний
осередок крайового підпорядкування,
де видавалися друковані матеріали, організовувати вчительську конференцію,
писати разом із вчителями посібник
«Українознавство».
У той час нам забракло почуття дійсності ― ми прийняли завойовану волю,
як щось стале, вже дане нам. А волю
треба постійно здобувати, постійно
утверджувати — усім разом і всіма
засобами! Люди бачили в нас своє військо, свою державність, часто забуваючи, якою ціною вона здобута, і серед
яких зовнішніх небезпек ми були. Перемоги УПА в боротьбі з нацистськими
та більшовицькими окупантами переконували нас у нашій правоті й
силі. Ми тішилися здобутою волею, але
не зовсім усвідомлювали ситуацію, тому
Колківська республіка й загинула».

Заступник командира групи УПА
«Турів» Олексій Шум (Вовчак)

Командир ВО УПА «Заграва»
Іван Литвинчук (Дубовий)

Командир ВО УПА «Турів»
Юрій Стельмащук (Рудий)

Районова жіночої
референтури ОУН
Василина Демчинська

Перший командир ВО УПА
«Турів» Микола
Якимчук-Ковтонюк (Олег)

Полковник УПА
Леонід Ступницький
(Гончаренко)

Командир підстаршинської
школи УПА
Андрій Левчук (Морозенко)

Вчителька, активна учасниця
подій Колківської республіки
Галина Рейкіна

Провідник Колківського
району Юхим
Ковбасюк (Лисенко)
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лахнуло, наче свічка. Одночасно
посунула потужна танкова колона. До вечора Колки було повністю
знищено. Загинули понад півтисячі мирних жителів, які не встигли
втекти до лісу. У цій розправі над
волелюбністю українців допомагала і польська Армія Крайова.
Відділи УПА після важких нерівних боїв змушені були відступити.
Слід відзначити героїзм жінок, що
працювали в Українському Червоному Хресті УПА й охоронних відділів шпиталів, які доклали максимум
зусиль, щоб евакуювати поранених
повстанців. Василина Демчинська
(Циганка), родом із села Піддубці,
яка була районовою референтури
жіноцтва ОУН і керувала військовою лікарнею УПА Колківської республіки, під жорстким обстрілом
ворога зуміла переправити хворих
через річку Стир. Ця мужня дівчина у бою з енкаведистами згоріла
разом із повстанцями у 1945 році.
Проте ті, хто уцілів після жорстоких боїв, на чолі з сотенним
Максимчуком (Стрілкою), про що
є свідчення колківчанина Леоніда
Мартинюка, відійшли до села Комарове. 4 листопада, як вважається,
Колківська республіка перестала
існувати. Але, фактично, її продовженням стала (хоч і менша за
територією) Комарівська республіка, яка, за деякими свідченнями,
проіснувала до середини грудня
1943 р.
Із приходом Червоної Армії розпочалися репресії проти творців
Колківської республіки. Кілька десятків її захисників заарештували
уже на фронті або перед відправкою на фронт. Влітку 1944 р. відбувся показовий процес над понад
сотнею повстанців, які захищали
саме Колківську республіку. Трибунал НКВС засудив більшість із них
до смертної кари, частині довелося
пройти через ГУЛАГ у Воркуті, Норильську, Мурманську, Колимі.
На початку 1990-х рр. в Колках

Виступ Володимира Доманського
на 55-річчі Колківської республіки

Ніл Хасевич, графіка
«Новобранці УПА. 1944р.» (фрагмент)

Запис спогадів для проекту «Маршрути
поколінь» пластункою Вікторією Пісковець у
Петра Мосійчука, учасника Колківської
республіки, політв’язня ГУЛАГу

Невідомий загін УПА

Зустріч Президента України Віктора Ющенка
з вояками УПА під час вшанування героїв
Колківської республіки, 14 жовтня 2009 р.

Пам’ятник героям
Колківської республіки

на честь захисників повстанської
республіки поставлено пам’ятний
знак. 14 жовтня 2009 року тут побував Президент України Віктор Ющенко.
У своєму виступі Президент відзначив,
що створення Колківської повстанської республіки є яскравою ілюстрацією героїзму воїнів УПА, які навесні
1943 р. звільнили від фашистів п’ять
районів Волинської області. Він також
підкреслив, що йдеться про приклад
пробудження національної свідомості українців та боротьби за створення
нашої незалежної держави. Фактично, зазначив Віктор Ющенко, воїнам
УПА та місцевим мешканцям вдалося
створити у глибокому німецькому тилу
майже на двох тисячах квадратних кілометрів острівець вільної України, де
відразу ж завирувало українське національне життя.

«Ми повертаємо нації правду про героїчні сторінки її минулого. Правду про
героїв Української повстанської армії і
Колківської республіки кожен українець має усвідомити розумом і серцем.
На цій святій правді ми виховуватимемо наступні покоління нашого великого народу», ― наголосив Президент
України Віктор Ющенко.
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ГОРОХІВ

ОБ’ЄКТ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ЛАНДШАФТ

НАЙБЛИЖЧІ
ВАЖЛИВІ ОБ’ЄКТИ

Місто Горохів
(1600 р. засн.) —
14 тис. мешканців.
Місто Берестечко
(1500 р. засн.) —
2 тис. мешканців.
Село Лобачівка
(1700 р. засн.) —
600 мешканців.

Населені пункти
знаходяться
на території
Горохівського
району Волинської
області. Район
межує на півдні
з Львівською, на
південному сході
– з Рівненською
областями.

Північна частина
лісостепової зони.
Горбиста, пересічена
місцевість з малою
кількістю лісів.
Поблизу р. Стир
та Хрінниківського
водосховища
знаходяться лісові
рекреаційно
привабливі території.

Місто Луцьк
(Волинська обл.) —
50 км.
Річка Стир (басейн
Прип’яті).
Музей «Козацькі
могили» (с. Пляшева)
— 6 км.

Антинацистський фронт УПА, який
існував протягом усього часу німецької
окупації України, у 1943 р. був особливо активним. Протягом березня того
року найзапекліші сутички з німецькими нацистами УПА мала на Луччині,
Ковельщині, Горохівщині, Рівненщині,
Кременеччині, Костопільщині, Сарненщині, Лановеччині та у Славутицьких
лісах Кам’янець-Подільської області.
Безпосередніми операціями в боях
керувала ОУН. Вона давала конкретні
вказівки при вирішенні того чи іншого
бойового завдання або для зриву тих
чи інших заходів окупантів, наприклад,
намагання ворога вивезти з України молодь до Німеччини на примусові роботи.
ОУН закликала населення не коритися
окупантам та відходити у ліси для організації партизанського опору. «Ніхто
не повинен їхати до Німеччини. Ніхто
не повинен іти на організовані німцями курси, оскільки там цих людей
схоплять і знищать. Ніхто не повинен іти на військову службу. Ми не
мусимо воювати в лавах ворожої до
нас армії за чужі інтереси. Ми маємо
вступати тільки в українську армію,
яка бореться за суверенну Українську
державу. Усі, де б ви не перебували,
на яких би постах і посадах — всі на
службу Україні!». Ці заклики ОУН сколихнули українське населення, яке
поповнювало лави повстанців.
На Кременеччині через активність
УПА гітлерівці змушені були з 6 квітня 1943 р. оголосити надзвичайний
стан. Окупанти панічно телеграфували на Захід, що націоналістичні партизани атакують уже посеред білого
дня, нападають на потяги, визволяють
людей, підготовлених для вивезення
до Німеччини. Рейхскомісар Еріх Кох,
звітуючи у Берлін, писав, що на Волині лишилося тільки два райони, вільні
від «банд». Навесні 1943 р. у своєму
внутрішньому
листуванні
гітлерівці визнавали, що не контролюють на
Волині 75% орних земель і втратили

52% поставок худоби. Героїзм українських повстанців відзначив генерал
і майбутній французький президент
Шарль де Голь: «Якби я мав таку армію, яку має ОУН, німецький чобіт не
топтав би французької землі».
У середині березня 1943 р. відділи УПА напали на охорону німецьких
в’язниць у Луцьку, Ковелі, Рівному,
Дубно, Кременці та визволили в’язнів.
Багато з них поповнювали лави УПА.
Інші відділи майже одночасно зайняли Володимирець, Степань, Висоцьк,
Дубровицю. У другій половині березня 1943 р. відділи УПА зайняли с. Деражне. В цих містах та околицях було
встановлено українську національнореволюційну владу.
21 березня 1943 р. повстанці заволоділи містечком Олика, знищивши в ньому німецьку адміністрацію.
Того самого дня відділ курінного УПА
Олексія Брися (Остапа) атакував райцентр Горохів. Бій тривав цілу ніч,
сили окупантів переважали повстанців
у 6-7 разів. Під час нападу на бік повстанців перейшла українська поліція.
Повстанцями було захоплено приміщення банку, пошти, в’язниці, випущено декілька українських політичних
в’язнів. Повстанці здобули кулемети,
гвинтівки, набої, друкарські машинки,
велику кількість паперу і чистих бланків для посвідчень, бинти, йод, вату,
обмундирування... Повстанці втратили
в бою вісім чоловік, окупанти — близько сорока.
Під час зіткнення біля фільварку Галинівка у бою з повстанцями загинуло
19 німецьких солдатів. У травні 1943 р.
у великому бою біля с. Дружкополя на
Горохівщині повністю розбито великий
загін СС, знищено 56 німців і 140 фольксдойчів (етнічних німців), багатьох
поранено. В червні 1943 р. цілком
очищено від німецьких нацистів Горохівщину і Деражненщину.
7 червня 1943 р. німецьке командування розпочало масштабну антиповстанську
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операцію. Командування німецькими
військами взяв на себе командувач
СС і поліції у Генеральному комісаріаті Волині й Поділля, бригаденфюрер
СС Гінцлер. У наказі № 41, підписаному Гінцлером, зазначалося про необхідність знищити український повстанський рух і оволодіти територією. У
Любомлі, Дубно, Горохові та Володимирі було створено спеціальні групи,
які за допомогою поліційних частин
мали відновити «німецький порядок»
на окупованих територіях. 21 червня
1943 р. територія Рейхскомісаріату
«Україна» була оголошена «зоною антипартизанських операцій». З липня
1943 р. до операцій проти УПА було
залучено відомого борця з партизанами, командувача всіма протипартизанськими формуваннями на Східному
фронті Еріха фон дем Баха-Залевскі. У
розпорядженні німецьких генералів
було 10 тисяч солдатів (німецьких
та польських поліцаїв і жандармів),
10 батальйонів мотопіхоти (до 7 тисяч
осіб) з артилерією, 50 танків і бронемашин, 27 літаків та 5 бронепоїздів.
Для ефективної боротьби з повстанцями цих сил виявилося надто мало,
вони були не готові для партизанського способу ведення бойових дій, дуже
неповороткі. Відділи УПА, маневруючи, виходили з-під потужних ударів
супротивника, вдало переміщаючись
в інші райони. Повстанці відходили на
волинське Полісся, а також вдавалися
до тактики глибоких рейдів на території Житомирщини.
Протягом липня 1943 р. УПА здійснила 295 атак на німецькі опорні пункти,
682 саботажні акції на залізниці,
119 нападів на господарські об’єкти.
Наступного місяця активність націоналістів ще більш посилилася — 391 напад
на німецькі гарнізони, 1034 диверсії на
залізниці, 151 атака на підприємства.
Загалом під час боїв і сутичок з окупантами у червні ‒ вересні 1943 р. загинуло 1237 українських повстанців і

Олексій Брись
(Остап, Леонід),
1922 р. нар.

Народився у селі Рачин на Горохівщині, де закінчив початкову польську
школу, навчався у Горохівській гімназії.
Вступив на фельдшерський факультет
Львівського медінституту, де його застала війна. Повернувшись у рідні краї,
вступає в ОУН, під час німецької окупації
короткий час працює викладачем фізкультури у Горохівській гімназії, а після
її закриття за завданням ОУН перейшов
на роботу перекладача в уряд праці
(«арбайтзант»). Там увійшов у довір’я
до начальниці установи на прізвище Тіс і
завдяки цьому допомагав багатьом уникнути відправки на роботу в Німеччину. У
селі Зборишів, як стверджує член Братства ветеранів УПА Волинського краю
Йосип Іванюк, було зірвано план вивезення цілого етапу людей.
У ряди УПА став з 12 вересня 1942 р.
Нацисти за його спіймання обіцяли винагороду — 10 тисяч марок. О. Брись
був курiнним УПА ВО «Турів» з 1943
до 1944 рр. Його курінь налічував біля
4 сотень бійців, які проводили активні бойові дії. До головних боїв куреня
відносять: бій 21 березня 1943 р. за
здобуття райцентру Горохів, знищення
чотою Вiтролома прикордонної застави
у Миколаєвi Львівської області, розгром жандармської колони з 10 машин
у квiтнi 1943 р., розгром концтабору
в с. Лобачiвка та звільнення полонених.
Підрозділами куреня, а саме роєм Тараса та чотою Вишнi, у липні 1943 р. було
вбито генерала гестапо В. Люце.
У лютому 1944 р. Олексія Брися було
схоплено радянською розвідкою. Він
відбув 10 років ув’язнення в ГУЛАГу,
понад 40 років відпрацював на шахтах
Інти і Воркути. На початку 90-х років
повернувся із Воркути. Нині проживає у
Львові.

понад 3 тисячі гітлерівців і їх союзників. УПА зробила максимум, що в такій
ситуації могла зробити партизанська
армія, яка не користувалася зовнішньою підтримкою. Від гітлерівців
було визволено значні території,
на яких не функціонувала окупаційна адміністрація, було зірвано
вивезення з України сільськогосподарської і промислової продукції, сировини, визволено значну
кількість людей з числа цивільного населення, призначених до
вивезення в Німеччину, знищувалися засоби комунікації, представники цивільної адміністрації, значною мірою було дезорганізовано
місцеву поліцію тощо.
ЛОБАЧІВКА
У с. Лобачівка на Горохівщині восени
1941 р. німці змусили усе працездатне
населення села збудувати концтабір.
Табір мав форму трикутника, який відмежовували стовпи з колючим дротом і
загорожа заввишки майже 3 м. Всередині табору було три великі будинки,
де поставили пічки і двометрові нари.
У таборі було кілька сотень невільників, яких звозили з усього району.
Серед них були комуністи, націоналісти і члени української поліції, яких
підозрювали у зв’язках з УПА (адже
багато з них в Горохові перейшли до
повстанців). Охороняли табір поліцаї,
які багато невільників розстріляли.
Комендантом табору був горохівчанин
Григорій Герасимович, який, за спогадами селян, власноруч розстріляв багатьох в’язнів у невеликій соснині, яку
люди називали «Звіринець».
Керівництво УПА з самого початку
планувало знищити концтабір. 4 квітня
1943 р. відділ УПА на чолі з Олексієм
Брисем здійснив блискавичний напад
на нацистський концтабір у Лобачівці.
Бій тривав близько двох годин, загинуло 6 вояків УПА, вбито 43 нiмецьких

Повстанець-кулеметник Іван Олійник
(Максим) із донькою Марійкою, Львівщина
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вояків i полiцаїв. В’язнів звільнили і
відпустили додому, коменданта привселюдно розстріляли на вулиці.
Цього ж дня повстанці напали на
німецьку автоколону на шосе Горохів ―
Берестечко біля Лобачівського лісу.
Утворивши засідку, дві чоти УПА з
відділу Остапа знищили 8 вантажних
та 2 легкових автомобілі нацистів, які
під час пацифікації с. Постійно спалили
більше половини будинків. Начальника горохівської жандармерії Гампеля
українські партизани взяли у полон, а
згодом розстріляли.
10 травня 1943 р. біля Лобачівки
відбувся ще один бій УПА ― знищено фільварок, який був укріпленням
гітлерівців. У бою окупанти вперше
використали проти повстанських відділів артилерію і бронетехніку. Але за
допомогою місцевого населення УПА
перемогла, господарський реманент
передали селянам, а зброю забрали
в УПА. Генеральний комісар Волині
та Поділля Шьоне на початку травня
1943 р. наголошував у своєму звіті, що
в районах Горохова, Любомля, Дубно,
Луцька, Кременця повністю «панують
націоналістичні банди» і констатував:
«Те, що тут відбувається, слід розцінювати як повстання».
БЕРЕСТЕЧКО
Окремою сторінкою антигітлерівської
боротьби є бій за Берестечко. Майже 3 тисячі мирних жителів знищили
гітлерівці у цьому містечку. Очевидці
розповідають, що нацисти закопали
напівживих людей, над якими після
розстрілу ще довго ворушилась земля.
У вересні 1941 р. в західних областях України були вперше застосовані
автомобілі-газові камери, в яких жертви умертвлялись під час їзди за допомогою відпрацьованих газів. Окупанти
знищили в західних областях України
1 мільйон 300 тисяч цивільного населення. Більш активними стали напади

і на організовані німцями господарства, або фільварки, як їх тоді називали. Особливо активною в цьому плані
була самооборона м. Берестечка на
Горохівщині. Так вночі 8 січня 1944 р.
бійцями самооборони Берестечка було
розграбовано і спалено фільварки в
Холоневі, Староставі, а команди охорони роззброєні.
Підпілля ОУН на Горохівщині очолювали окружний провідник ОУН Стемид (Михайло Бондарчук, с. Мислині),
районовий провідник Хмара (Григорій
Трачук, м. Горохів), в м. Берестечку
до керівництва підпіллям стали районовий провідник ОУН Данило, його
заступник Юрко (Іван Пилипович),
надрайонову ОУН очолював Зимний
(Дем’ян Чех, с. Княже). У селах Зелена, Волиця-Лобачівська проходили
вишколи молоді.

Пилип Романюк,
м. Берестечко:
«У лісі біля села Перемиль був
схрон, де пережили зиму повстанці: Андрій Солтис, Пилип
Пасічник, Іван Пасічник, Данило
Лейбик, Петро Друзюк. Але зрадник навів туди більшовиків, і воїни УПА, щоб не здаватися ворогу,
підірвали себе гранатами. Я знав
добре цих хлопців, а їхній зрадник
досі живе у Львові. Тепер щороку
в травні селяни на свято Миколая
вшановують їхню пам’ять».
Дем’ян Чех (Зимний)

Петро Чучман,
с. Лобачівка:
«Мені довелося бути у Лобачівському таборі декілька днів, але
поліцай Сусь випустив мене. Багато полонених поліцаї розстріляли.
Були випадки, коли поліцай брав
кількох людей і йшов заготовляти
віники в ліс. Виводив їх в урочище Звіринець і там розстрілював.
Особливо старався поліцай Коломієць, який знищив багато невільників. Пізніше там було виявлено
останки загиблих людей.
Коли повстанці з УПА напали на
табір, вони визволили всіх в’язнів
і захопили в полон поліцаївохоронців і коменданта табору
Герасимовича, якого застрілили.
Поліцаю Коломійцю вдалося втекти і сховатися».

У кінці 1943 р. з боку с. Смолява відділи УПА штурмували Берестечко, щоб
визволити місто від нацистів. Німці та
польська поліція («шуцманшафт»), як
тільки пролунали постріли, закрилися
в Палаці Плятерів. Взяти цей бастіон
не вдалось. Але були знищені мости та
інші комунікації, взяті як трофеї мотоцикли, бензин, зброя. Захоплені в гітлерівців продукти роздали місцевому
населенню. Вночі окупанти втекли через льохи палацу і покинули містечко.
У 2003 р. при будівництві СвятоТроїцького Собору в центрі Берестечка
на місці колишнього приміщення НКВС
виявлено останки 47 людей, таємно
заритих енкаведистами у довоєнні
роки. Останки (серед них 20 дитячих)
були перенесені в братську могилу
на курган біля кладовища. Зараз на
цьому місці споруджено пам’ятник —
«Курган-могила Живої Церкви святих
мучеників, які віддали життя за незалежність України». Він створений руками однієї людини ― Пилипа Романюка, учасника визвольних змагань,
політв’язня, священика Української
автокефальної православної церкви.
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ОБ’ЄКТ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ЛАНДШАФТ

НАЙБЛИЖЧІ
ВАЖЛИВІ ОБ’ЄКТИ

Село Новий Загорів
з населенням понад
500 осіб, засноване
у 1657 році.

Локачинський район
Волинської області.
Належить до
Старозагорівської
сільської ради.

Горбиста рівнина.
Лісостеп. Через село
протікає
маленька річка
Свинорейка.

Смт. Локачі ― 10 км,
автотраса Луцьк ―
Устилуг ― 18 км.

Ніколи не вмирають у пам’яті народу події, які засвідчують його героїзм у боротьбі за свободу. Одним
із символів такої героїчної боротьби
є Різдво-Богородицький храм у селі
Новий Загорів Локачинського району
на Волині, що залишився від колишнього монастиря.
У вересні 1943 р. чота (чота — військове формування із 10-36 осіб)
особливого призначення під командуванням Берези (уродженець села
Береззя, нині ― Сьомаків Луцького
району ― Антон Марценюк, у повстанському підпіллі – Андрій, Федір), яка
була підпорядкована безпосередньо
командирові загону імені Івана Богуна, напередодні повернулась у «Січ»
(село Вовчак) із рейду на Закерзоння.
Тут же отримала від командира загону ім. І. Богуна, коменданта «Січі»
Сосенка (справжнє ім’я ― Порфирій
Антонюк) нове завдання і, виконуючи наказ, прибула в Новий Загорів у
п’ятницю 10 вересня 1943 р. наприкінці дня. На постій вояки розташувалися в дерев’яному приміщенні школи
біля монастиря. Удосвіта 11 вересня
(близько 5-ї год.) повстанські дозори
зауважили, що до села з двох напрямків рухаються криті брезентом вантажні автомашини, у яких німці зазвичай
перевозили живу військову силу. Чота
по тривозі зайняла вогневі позиції, які
було влаштовано довкола монастиря
у травні того ж року під час спільного вишколу упівців та сільської самооборони. Через кільканадцять хвилин
розпочався бій.
Майже всі вояки зі складу чоти за
походженням ― селяни, декотрі свого
часу служили у Війську Польському і
1939 р. воювали у ньому проти гітлерівців. Інші за завданням ОУН від початку гітлерівської окупації були спочатку в українській допоміжній поліції
в Горохові, звідки весною 1943 р. під
час нападу на місто повстанського відділу Олексія Брися (псевдо — Остап)

організовано перейшли в УПА. Загалом у складі чоти до початку бою було
44 вояки, до яких перед самим боєм
долучився зв’язковий Андрій Бурачинський (Черешенко), котрий прийшов у чоту із «Січі». Всі вояки були
достатньо навченими і вже випробуваними у бойових діях, всі добре володіли зброєю.
У 1943 р. на Волині від весни до
пізньої осені тривали масові каральні
акції гітлерівців, спрямовані на придушення руху опору, а тому військової
потуги окупантам не бракувало. На ту
пору загальне керівництво каральними акціями на Волині здійснював опергруппенфюрер СС, генерал поліції Еріх
фон дем Бах. До проведення каральної
акції в Новому Загорові були залучені
також підрозділи польської допоміжної
поліції, що її створили гітлерівці після
відходу української допоміжної поліції
в УПА. Чисельність залучених до бою
карателів могла бути від повстанської
чоти більшою приблизно у разів двадцять, за іншими свідченнями сягала
тисячі осіб, хоч конкретних даних, які
це підтверджують, не виявлено. Від
1943 р. існує версія, що про прихід
чоти у Новий Загорів окупантам повідомив тутешній селянин Архип Калиш
(ліквідований пізніше Службою безпеки ОУН). Він доповів про повстанців
полякам із відділу допоміжної поліції,
що охороняв гуральню на фільварку у
с. Конюхи неподалік від Нового Загорова. Але цілком імовірно, що трагічні
для повстанської чоти події зумовила
контррозвідка НКВС, що намагалась
винищувати українських патріотів руками гітлерівців, таким чином відвертаючи увагу окупантів від ковпаківців,
які після розгрому в Карпатах пробиралися малими групами на схід.
Приблизно до полудня 11 вересня
повстанці трималися в окопах. Завдяки рельєфним особливостям місцевості укріплення виявилися надзвичайно зручними для оборони і попри
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значно меншу чисельність повстанців
надавали їм перевагу над ворогом. За
багатьма свідченнями саме на початку
бою ворог, котрий сподівався заскочити
повстанців зненацька і не очікував на
такий злагоджений опір, зазнав чи не
найбільш масових втрат. За свідченнями
кількох мешканців Нового Загорова,
усіх своїх поранених та вбитих вояків
карателі зразу ж відправляли автомашинами в місця, де дислокувались
їхні підрозділи. Навзамін вантажівки
привозили їм підмогу. Збільшувалися
втрати і в повстанських рядах.
Першим серед українських вояків
загинув уродженець с. Скобелка Горохівського району Іван Книш, котрий в чоті був кухарем. Удосвіта він
пішов до знайомої вже сільської хати
по молоко і потрапив під обстріл. Від
кулі снайпера незабаром поліг урод
женець села Квасів Горохівського району, кулеметник Іван Майко (Славко). А з приходом танків (прибули з
Володимира-Волинського) українські
вояки вимушені були залишити окопи
і зайняти оборону в стінах колишнього
монастиря та в Різдво-Богородицькому
храмі. Тут після полудня витримали і
бомбардування, яке дезорганізували
вдало використаними сигнальними ракетами, частково спрямувавши ворожий удар з повітря на окопи, що були
вже зайняті карателями. Приголомшений таким поворотом подій, знову в
атаку ворог піднявся не скоро. Після
того, як повстанці підірвали одну танкетку, бронетехніка надто близько до
монастирських стін не під’їжджала. Бій
продовжувався. Коли звечоріло, нацисти підпалили найближчі до монастиря сільські садиби і при світлі пожеж
продовжували обстріл.
Пізнього вечора 11 вересня двоє
легкопоранених повстанців — Петро
Коцюба (Грізний) та Федір Бабій (Макаренко), — які добре володіли німецькою мовою, за наказом чотового Берези пробралися крізь вороже кільце.

Іван Лещук:
«То правда, що
німці з поляками
приїхали. Від нашого боку три машини, а з хорівського
скільки — не знаю.
Билися з ними хлопці, — вже й сонце над головою. Потім
затихло. А через трохи, чую, знов гуде
все. Підмога німакам ішла. І з Горохова,
і з Володимира, і з Луцька. Ой, багато їх
сюди наперли…».

Михайло
Рощина:
«Як німці бомбили
монастир у Новому
Загорові, то навіть у
Горохові було чути.
І літаки над містом
проходили».

Ірина Власюк:
«Поляки, що німцям помогали, пішли на село. Горіло
тут все. Вся лінія,
хатів із десять. Від
вогню, як серед білого дня було.
А повбиваних повстанців уночі, з неділі на понеділок, тайно, щоб німці не
взнали, ховали мій батько, свекор та
ще двоє новозагорівських чоловіків.
Мертвих усіх було 28. Поклали у спільну могилу. Потім ще одного знайшли.
Вже після похоронів. Аж коло греблі.
Казали, що наче б із Стрільчого був той
хлопець. Його поховали окремо другої
ночі».

Мали, очевидно, завдання організувати удар по ворогові ззовні, яке, з незалежної від них причини, зреалізувати
не змогли.
А близько півночі несподівано для
всіх пострілом із пістолета у скроню
урвав собі життя Береза. Відповідь
на те, чому цей вольовий сміливий
командир, який і за лічені хвилини
перед самогубством ніяк, за спостереженнями Захара Грибка (Гриб), не
показував на людину, котра запанікувала й не володіє собою, раптом застрілився, залишається у здогадах.
Один із таких здогадів підказує, що
причиною самогубства міг бути грипс
від Сосенка (таємна записка), що його
перед самісіньким боєм приніс у чоту
із «Січі» і віддав заступникові командира чоти Андрій Бурачинський. Цілком можливо, що тим грипсом Сосенко
відмінив свій попередній наказ, виконуючи який, чота мала дислокуватися
в Новому Загорові. Але склалося так,
що грипса чотовий зразу не прочитав,
а коли прочитав після кількох годин
вельми втратного для чоти бою, якого
міг уникнути, то збагнув, що сталося
невиправне і виходило, що сталося
наче з його вини. Тож сам собі виніс
смертний вирок. За свідченням Захара Грибка, з того ж пістолета застрілився, стоячи над тілом Берези, його
заступник, уродженець нинішнього
смт. Мар’янівка Горохівського району
Михайло Ліщук. Командування чотою
прийняв її політвихователь Гива (за
деякими припущеннями ― уродженець с. Підбереззя Горохівського району Михайло Іщук, хоч достеменно
ім’я та прізвище Гиви встановити не
вдалось).
Удосвіта 12 вересня (орієнтовно між
4 і 5 годинами) повстанці, які не були
поранені, пішли на прорив і вийшли з
оточення. Вояки, котрі через поранення прориватися не могли, забезпечили
їм прикриття і продовжували утримувати монастир. З ними залишився рідний

брат Михайла Ліщука Григорій, котрий
іти на прорив не схотів і поліг смертю
героя, та двоє інших повстанців, які,
коли закінчилися набої, сховалися в
якомусь із монастирських льохів.
Карателі вступили у монастирські
мури лише близько полудня 12 вересня. Живим до рук їм не дався жоден повстанець. Було зрозуміло, що
якась частина українських вояків із
оточення вийшла, і це відбирало у карателів відчуття перемоги. Вони були
розлючені тим, що так довго не могли
здолати опору жменьки відважних,
та ще й частину їх випустили з непробивного, здавалося, кільця. Серед
загиблих повстанців, що їх знесли під
північну стіну храму, побачили одного з простріленими грудьми і в німецькій формі. Його повісили біля храму. З
усіх вояків, котрі були у складі чоти,
німецьку форму носив лише один ―
уродженець с. Скобелка Степан Хринюк (Терен). Загалом чота втратила
в тому бою 29 вояків. У ніч із 12 на
13 вересня, всупереч забороні окупаційної влади, новозагорівські селяни
поховали їх поряд із храмом.
16 осіб зі складу чоти вийшли з
бою живими. Про втрати карателів
із найбільшим, очевидно, наближенням до правди говорять опубліковані
1949 р. в підпільному упівському журналі спогади повстанця Петра: «У цьому нерівному бою загинуло близько
400 німців».
У 1989 р. кілька мешканців Горохова під орудою колишнього учасника
повстанського руху, а згодом голови
Волинського крайового братства ветеранів ОУН і УПА Мелетія Семенюка за
сприяння місцевих мешканців і всупереч заборонам тодішньої влади звели
на могилі героїв УПА дерев’яний хрест.
То був перший на могилі за всі повоєнні роки пам’ятник. А перший демократичний мітинг на вшанування пам’яті
героїв, який, за різними підрахунками,
зібрав від десяти до п’ятнадцяти тисяч
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Реконструкція бою у Новому Загорові
товариством пошуку жертв війни
«Пам’ять» (Львів), 6 вересня 2009 р.

люду з усіх кінців України, відбувся 9-го
вересня 1990 р. І знову – всупереч всім
намаганням тодішньої влади не допустити невгодне їй зібрання чи зробити усе,
аби воно було якомога меншим. Тоді ж
на вшанування пам’яті героїв уперше за
всі повоєнні роки прогриміла над Новим
Загоровим сальва із «козацької» гармати, яку здійснили козаки із Запоріжжя.
Прикметно, що першу за всі повоєнні
роки панахиду здійснив на повстанській могилі тодішній єпископ Ужгородський і Виноградівський Володимир (в
миру — Василь) Романюк — майбутній
Патріарх Київський і всієї Руси-України
УПЦ КП. Також тут побував майбутній
лідер Народного Руху України В’ячеслав
Чорновіл. Вшанував пам’ять полеглих
повстанців у Новому Загорові й онук
провідника українських націоналістів
Степан Бандера.
У 2003 р. на упівській могилі біля
Різдво-Богородицького храму замість
дерев’яного хреста було встановлено і
освячено монументальний пам’ятник.
Створили його волинські скульптори Ірина та Іван Дацюки. З 1990 р. найближчої
неділі до свята Усікновення (11 вересня)
біля стін монастиря відбуваються вже
традиційні велелюдні мітинги на вшанування пам’яті героїв УПА. Тут же проходить і традиційний обласний конкурс
стрілецької та повстанської пісні.
А з південного від Різдво-Богородицького
храму боку за кількадесят метрів височіє

Пластуни і вчителі та учні НВК «Гімназія №14»
у Новому Загорові, 6 вересня 2009 р.

ще один пам’ятник. Це ― символічна могила-курган. У вересні 1941 р.
жителі довколишніх сіл насипали цей
курган на вшанування пам’яті жертв
енкаведистського розстрілу в Луцькій
в’язниці, де 23 червня того року без
суду та відповідного присуду було
страчено і 18 мешканців Старого Загорова, 2 — Нового Загорова, 7 ― поближнього Защитова, 12 — Білополя
та Кутів, що теж є неподалік. Символічну могилу в 1941 р. освятив і
виступив перед громадою з яскравою
промовою-проповіддю
полум’яний
патріот України тоді ще ієрей Володимир Мисечко. Вже в сані протоієрея
він був заарештований гітлерівцями у
вересні 1943 р. в Рівному. Страчений
там 15 жовтня того ж року в числі інших заручників, яких було знищено
німецькими окупантами після спрямованих проти них провокаційних
терактів, вчинених червоними партизанами. За роки радянської влади
курган був частково розгорнутий.
Відновлено його в 1992 році, в незалежній вже Україні.

ЗАГОРІВСЬКИЙ МОНАСТИР
Назва села походить від прізвища
Загорівських, родовим осідком яких
був Старий Загорів.
Заснований монастир був Петром
Загоровським у XVІ ст. Перша згадка про монастир датується 1566 р. і
повідомляє, що за своє зцілення від
хвороб шляхтич Загоровський розпочав будівництво мурованого храму на
місці дерев’яного. За переказами, монастир заснували у другій половині XII
ст. ченці з Києва, які рятувалися від
татаро-монгольскої навали.
Наступний власник Нового Загорова
― Фадій Чацький — прибудував до вівтарної частини новий монастирський
двоповерховий братський корпус.
Монастир до 1719 р. був православним, потім прийняв унію. В монастирі
перебував Йов Кондзелевич, відомий
перш за все тим, що у 1698-1705 pp.
він з групою монастирських живописців виконав найвідоміший твір свого
життя — п’ятиярусний іконостас для
монастирської Воздвиженської церкви
у Скиті Манявському. Український іконописець в Загорові впровадив малярську й сніцярську школи. На той час
ще молодий Йов для монастиря виготовив кіот (престол).
У Загорівському монастирі були виготовлені рукописні книги: Златоструй,
Євангеліє, Мінеї. У 1839 р. монастир
було віддано православним. Під час
боїв у Другу світову війну монастир
було сильно пошкоджено ― лишилися
практично голі стіни. З 1990 р. обитель стала місцем паломництва.

Антон
Хомович
Марценюк

Командир чоти Антон Хомович
Марценюк (Береза, Андрій, Федір)
виховувався у с. Береззя в досить
чисельній патріотично налаштованій родині. У 1940 р., коли НКВС
«за націоналізм» заарештував двох
його братів та сестер, змушений був
піти в підпілля. Від переслідування
міг якийсь час переховуватись у Козятині Горохівського району та селі
Княже, тепер Сокальського району
Львівської області. Брати Б е р е з и
Олексій та Іларіон розстріляні НКВС
в Луцькій тюрмі під час масового розстрілу її в’язнів 22–23 червня 1941 р.
(за різними даними було страчено
від 2000 до 4000 осіб). Сестри Тудора і Павлина залишилися живими.
Але Тудора, зазнавши на допитах
диких тортур та знущань, вийшла
на волю з порушеною психікою.
Павлина пізніше була в УПА, псевдо ― Олеся. Востаннє рідні бачили
її живою в 1945 р. За завданням
ОУН на початку гітлерівської окупації Марценюк служив у Горохові
в українській допоміжній поліції, де
командував відділом. За свідченнями Анастасії Коток, яку врятував
від німецької неволі, та деяких мешканців Горохова, котрі його знали,
допомагав українським юнакам і дівчатам уникати відправки на роботу
до Німеччини.
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Мітинг пам’яті, вересень 1990 р.

Учасники Новозагорівського
бою Михайло та
Григорій Ліщуки

Учасник бою
Федір Бабій

Сучасний пам’ятник загиблим
повстанцям
із чоти Берези

Голова Всеукраїнського
братства вояків УПА
Михайло Зеленчук

Співає народна аматорська
капела «Посвіт»
(керівник Ростислав Кушнірук)

Володимир Романюк— майбутній
патріарх УПЦ КП на мітингу біля
повстанської могили, 1990 р.

Учасник бою
Микола Кащук

Учасник бою
Іван Майко

Учасник бою
Захар Грибок

Учасник бою
Іван Книш

Учасник бою
Андрій Бурачинський

Мітинг пам’яті,
6 вересня 2009 р.

Пластуни і воїн УПА Петро Мартинюк
у Новому Загорові,
6 вересня 2009 р.

Учасник бою
Сергій Янюк

Учасник бою
Іван Баламут

Учасник бою
Григорій Яремчук

Учасник бою
Петро Сорока
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НЕ КАЖУЧИ НІКОМУ

СПИСОК ВЦІЛІЛИХ ГЕРОЇВ
Андрійчук Іван
Бабій Федір Іванович
Баламут Іван Андрійович
Бурачинський Андрій Юрійович
Войтович Степан
Гайсик
Гива
Грибок Захар Микитович
Кащук Микола Антонович
Коцюба Петро Михайлович
Лукашук Феодосій
Сорока Петро Миколайович
Стасевич Семен
Федорчук Василь Леонтійович
Якубчук Ніл Ксенофонтович
Яремчук Григорій Андрійович

СПИСОК ЗАГИБЛИХ ГЕРОЇВ
Бабій Давид Васильович
Брись Семен Петрович
Гаврилюк Кузьма Степанович
Дорощук Петро Кирилович
Зелений
Зеленський Олександр Антонович
Коваленко Олександр Михайлович
Книш Іван Григорович
Ліщук (Лищук) Григорій Оксентійович
Ліщук Іван
Ліщук (Лищук) Михайло Оксентійович
Ліщина Михайло
Майко Іван Федорович
Максимчук Олександр
Марценюк Антон (Федір, Андрій)
Матвійчик Микола Олександрович
Мороз Василь Павлович
Наймолодший (бо мав 17 років)
Новосад Василь Романович
Панасюк Володимир
Хринюк Степан Семенович
Шеремета
Шуст Іван
Янюк Сергій Михайлович

Коли війна вривається у двері,
Не захистять слова й печатки на папері.
Потрібно йти, потрібно брати зброю
І право на життя відстояти в горнилі бою...
Одна біда пішла на Захід,
Інша прийшла зі Сходу.
І знову сльози, знову страх,
Знову страждання для народу.
Знову за спинами визволителів
Прийшли нові карателі та мучителі...
То що ж робити ― сидіти склавши руки,
Спокійно дивитися на вбивства та муки?
Чи, взявши благословення в рідної мами,
Почати боротьбу — з новими ворогами?
Поплач за мною, мамо, коли я загину.
За свою землю, за Україну,
Поплач за мною, сестро,
Не кажучи нікому,
Що я вже ніколи не вернусь додому.
Тече сльоза, проорюючи зморшки.
І мама молиться ―
«Хай поживе ще трошки».
Вже так давно не бачить сина свого,
І ще хоч раз побачити б його живого...
Ти знаєш, мамо, я ще тримаюсь!
Караюсь, мучусь, але не каюсь!
Якщо не я ― то хто? Зайве питання...
Для нас це не проста війна –
Це визвольні змагання.
Людей женуть на Схід, немов худобу,
Принижують, щоб знищити
Людську подобу...
І захиститися у цих людей нема
Ніяких шансів,
У них одна надія ― на повстанців...
Поплач за, мною мамо, коли я загину.
За свою землю, за Україну,
Поплач за мною, сестро,
Не кажучи нікому,
Що я вже ніколи не вернусь додому.
Пройдуть роки, земля загоїть рани,
Залишаться в живих поодинокі ветерани...
А скільки тих, що не прийшли додому,
Лежать в своїй землі
в могилах невідомих...
Поволі наші сили тануть, і всі ми знаємо,
Що в цій війні з чужими
Поки що програємо...
Хай перемоги наші порівняно малі,
Та головне, що наш народ лишився
На своїй землі.
Ніхто не знає, хто я, ніхто не знає, де я...
Тіла загинуть ― житиме ідея...
А наші душі тут – в рідних просторах –
Волинських лісах, Карпатських горах...
Поплач за, мною мамо, коли я загину.
За свою землю, за Україну,
Поплач за мною, сестро, не кажучи нікому,
Що я вже ніколи не вернусь додому.

Автор слів
Олександр Положинський

Українська Повстанська Армія
Група «Турів»
Зн. 139/61

Постій, дня 30.10.43 р.

Наказ з приводу бою в Загорові
Козаки! У важкому нерівному змаганні Ви залізом і кров’ю здобули собі славу і
ім’я козаків. Багато з Вас зложило свої життя в жертву Батьківщині або були поранені в боях. Честь їм і слава! Нехай живе в наших серцях дорога пам’ять про них.
Недавно відділ наших козаків звів бій з німцями в Загорові, найкривавіший з
тих, які ми досі зводили. Учасники бою в Загорові виконали героїчно і до кінця
свій обов’язок і записали своїм чином ще одну сторінку слави і геройства українського вояка. Атаковані багатократно переважаючим ворогом, що кинув проти
них танки, літаки і сотні піхоти, вони гідно й твердо встояли на своєму посту.
Командування є горде з того, що проводить такими відділами, і в імені тої великої
Справи, якій ми служимо, відзначає Загоровських Героїв, як приклад відваги і
самопожертви. Глибокий поклін тим, що впали в цім бою, залишаючись до останніх меж вірними ідеї.
Козаки!
Нам довелося відновити славну козацьку традицію і стати до нових боїв історичного значіння, щоб прославити знов українську зброю. Ми видержимо всі
спроби і гідно виправдаємо високе ім’я козаків. Надходять нові бої. Докажемо
собі й іншим, що ми здібні на великі подвиги волі і серця.
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ГУРБИ: НАЙБІЛЬША БИТВА УПА
ГУРБИ

ОБ’ЄКТ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ЛАНДШАФТ

НАЙБЛИЖЧІ
ВАЖЛИВІ ОБ’ЄКТИ

Комплекс
кременецьких лісів
у районі сіл Гурби та
Антонівці.

Ліси знаходяться
на межі Рівненської
та Тернопільської
областей. Зараз
Антонівці —
існуюче село у
Кременецькому
районі. Гурби
— урочище в
Мізоцькому районі.

Вкрита густими
лісами сильно
пересічена горбиста
місцевість. Тут
починаються
Кременецькі гори,
які простягаються
на південь.
Перепади висот —
200-300 метрів.

Місто Кременець
(Тернопільська
область) — 20 км.,
Місто Здолбунів
(Рівненська
область,
залізничний вузол)
— 30 км.

21-25 квітня 1944 року на Волині
в районі села Гурби відбулася одна з
найбільших битв Української повстанської армії з військами НКВС. Бій відбувся під час переходу частин УПА
через німецько-радянські фронти.
Оскільки німецька армія швидко відступала і вже не становила загрози
для УПА й України в цілому, словацькі
частини вже давно не вступали в бої
з українськими повстанськими відділами, а угорське військове командування підписало навіть таємний договір з
УПА про взаємний ненапад, найсерйознішу загрозу для УПА становили
радянські війська. Місцеві мешканці
боялися повторення радянських репресій 1939–1941 років.
Причинами, що призвели до бойових дій під Гурбами, були замах вояків
УПА на командуючого 1-м Українським
фронтом Миколу Ватутіна, внаслідок
якого він помер, а також спроби українських повстанців зірвати мобілізацію
населення західних регіонів України
до лав Червоної Армії, про що свідчать
численні атаки на потяги із новобранцями та на призовні пункти. НКВС почало широкомасштабні каральні операції проти УПА.
21 квітня 1944 р. енкаведисти оточили весь комплекс кременецьких лісів, у яких зосередилось на той час
біля 5000 повстанців, що належали до
різних підрозділів УПА-Північ та УПАПівдень. Ця цифра охоплює чисельність усіх оточених разом із мобілізованими селянами з навколишніх сіл
Гурби та Антонівці (від 1000 до 1500
осіб), що шукали захисту своїх сімей
від більшовиків. Їх відправили вглиб
лісу, доручивши допомагати пораненим та забирати їх з поля бою. Бойові
відділи УПA нараховували не більше
як 3500-4000 вояків, всі інші люди
належали до резерву і не мали зброї.
Сили Внутрішніх військ НКВС, за повідомленням УПА, були в декілька разів
більшими і нараховували 35000 активних «багнетів». До складу цього угру-

пування безпосередньо входили 4 бригади ВВ НКВС, полк кінноти, 15 легких
танків, до того ж використовувались
авіація (три літаки з 6-го штурмового
авіаполку НКВС), бронепоїзд, залучалися фронтові частини. Перед військами НКВС стояло завдання повністю
оточити і знищити південну групу УПА,
очистити місцеві ліси від повстанців.
Зрозумівши плани ворога, командування УПА наказало зайняти оборону в
гурбенському лісі куреням Олександра
Степчука (Сторчана), Івана Сала (Мамая), Семена Котика (Докса, Вира),
Андрія Трачука (Бувалого), Івана Золотнюка (Довбенка), а також Яструба,
Непитайла, Залізняка та окремим сот
ням Панька, Андрія, чоті Чорногорки
й відділу охорони штабу під командуванням Гармаша і готуватись до прориву з оточення.
Проти радянських військ, згуртуваних переважно на лінії Шепетівка —
Рівне — Збараж, уранці 21 квітня вояки
УПА почали рити шанці та вкопувати
гармати. Було розгорнуто польовий
шпиталь. Перша спроба радянських
військ знищити повстанців відбулася
23 квітня. Найбільше військ радянське
командування сконцентрувало в районі села Антонівці. Наступ відбувався
також з інших боків, але мобільні повстанські загони відступали та наносили несподівані удари з флангів, внаслідок чого війська НКВС мали значні
втрати. Радянським військам боковими
ударами вдалося затиснути упівців,
внаслідок чого повстанці опинилися у
«мішку».
За наказом командування УПА війська повстанців перегрупувались наступним чином: в лісах, недалеко від
с. Гурби, у селах Святе, Мощаниця,
Чернява, Грановець та на Медвежій
горі. Першу лінію оборони займали
відділи командира Мамая (по лінії р. Понура — с. Замишівка), Докса
(Мощаниця — Чернява-Святе), Яструба, Сторчана та кілька інших загонів
особливого призначення (лінія Святе
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— Мости — Грановець — Гурби). Другу лінію оборони займали загони Дов
бенка, Бувалого і Непитайла. Резерв
складали відділи командира Панька,
Залізняка, Чорногорки і Андрія. Згідно
зі звітами до повстанського штабу під
час зіткнень 23 квітня війська НКВС
втратили 250 осіб вбитими, зокрема: під Антонівцями ― біля 50 осіб,
на лінії Кирилівка-Обгів — близько
80 осіб, на лінії Обгів-Ступно ― 40 осіб,
біля с. Москалівки ― близько 30 осіб,
в засідках ― близько 50 осіб. Втрати
повстанців склали 39 осіб вбитих та
30 пораненими. Окремо відзначалась
перевага НКВС на всіх відтинках у солдатах та озброєнні.
У ніч з 23 на 24 квітня 1944 р. пов
станці перегрупувалися та окопались.
Вночі війська НКВС спробували захопити позиції повстанців, попередньо
провівши артобстріл, однак їхні спроби виявилися марними. Після короткої паузи війська НКВС за допомогою
танків організували другу атаку, однак і вона виявилась невдалою. Однак
втрати понесли загони УПА-Північ, зокрема курінь командира Ясеня. Відділ
командира Яструба не зміг витримати наступу військ НКВС, тому відступив. За ним слідом відступив і курінь
Залізняка.
О 6 годині ранку 24 квітня командування НКВС розпочало генеральний
наступ. На цей раз головні сили було
спрямовано на північ від села Гурби.
Після артилерійського обстрілу позицій
УПА, о 12 годині енкаведисти «стіною»
рушили на повстанців. Також сильний
наступ почався зі сторони сіл Мости та
Хижаки. Радянські війська змогли наблизитись до відділу командира Мамая
на 300 м., однак їх було відкинуто.
Через кілька годин радянське командування віддало наказ про повторний
наступ. На цей раз в бій кинуто кавалерію, яка мала зайти з флангів та
вклинитись між куренями упівців, поки
повстанці відбивали атаку радянських
танків. Кавалерія виконала своє зав

дання, розбивши війська повстанців
на дві частини. Однак командування
УПА, вчасно використавши резервний
курінь командира Залізняка, стабілізувало ситуацію, відкинувши кавалерію
ворога. Після невдалої атаки кавалерією в бій вступила радянська піхота.
Новомобілізовані повстанці під командуванням командира Яструба відступили, не маючи змоги повідомити
про відступ курінь Сторчана, тому той
потрапив в оточення. Сторчан із своїм
відділом був змушений вступити у нерівний рукопашний бій, в якому курінь
було знищено.
Командування УПА, обмежене у набоях і продовольчих запасах, ухвалило рішення про прорив оточення. Польовий шпиталь було розформовано.
Легкопоранені бійці долучилися до бойових загонів, а важкопоранені, разом
із цивільним населенням, розділилися
на кілька груп, які мали пройти лінію
фронту, поки основні сили відвертали
на себе увагу військ НКВС. Трьом сотням із різних куренів було доручено
забрати гармати. Вранці 25 квітня повстанці трьома групами з боєм почали виходити з оточення в районі села
Буща. Проти повстанців біля Бущі радянське командування виставило
5 танків та кілька сотень піхоти. Бійці
УПА відіслали вперед ударну групу під
командуванням старшого лейтенанта
Кузьмича, підрозділ якого входив до
складу з’єднання Бувалого. Бій почався у самому селі, коли кулеметники повстанців почали обстріл позицій
НКВС. Повстанці зуміли відбити частину села, однак подальше просування
було зупинене танками. Залишки куреня Сторчана та курінь Мамая, які
йшли іншою дорогою, досягли Бущі та
вступили у бій. За допомогою трофейних протитанкових рушниць повстанці
знерухомили один із танків та знищили
його гранатами. Було пошкоджено ще
один танк, війська НКВС відступили.
Усім куреням УПА вдалося вирватися з оточення, проте курені Мамая та

Довбенка зазнали значних втрат (самого Мамая було вбито). Курені Довбенка та Бувалого відійшли в суразькі
ліси, курінь Мамая прорвався на північ
і перейшов залізничний шлях Здолбунів ― Шепетівка, а відділи Ясеня та
Докса відступили у напрямку Клевані.
За офіційною доповіддю НКВС, було
знищено близько 2 тис. повстанців
і 25 німців, а також заарештовано
65 німецьких солдатів і офіцерів, які
допомагали упівцям. Цих німецьких
вояків полоненими радянський конвой
залишив в одному з боїв на Здолбунівщині. Повстанці забрали їх з собою, і
німці, аби їх не знищило УПА, почали
їм допомагати. У доповідній до втрат
УПА НКВС зарахувала і цивільне населення, розстріляне за допомогу повстанцям. Головнокомандувач УПА і
керівник бою під Гурбами Василь Кук
у спогадах зазначив, що УПА втратила не більше 100 людей, а вбили повстанці 900 радянських солдатів і ще
стільки ж поранили.

Майор Косенко,
учасник гурбенських боїв,
спогад від 13 травня 1944 року:
«Гурби ― це наша перемога над ворогом, який переважав нас у багато
разів. Перемога не тільки політична, а й мілітарна, і жодні звірства та
мордування, при яких енкаведисти,
як спрути, накидаються на наших
бійців і на цивільне населення, щоб
обмити руки в їхній крові, щоб поштрикати штиками їхні благородні тіла, не мають і не можуть мати
успіху. Бо терором не можна знищити всезростаючого революційного руху. Ним ворог нас не злякав,
а навпаки, збудив вогненну ненависть до себе і згуртував до відкритої боротьби проти більшовицького
терору, проти більшовицького імперіалізму. Гурби ― це наша відповідь
ворогові».

Командування УПА на болісному
прикладі цього бою змінило тактику ведення війни, бо усвідомлювало,
що вести відкриту боротьбу із добре
озброєними загонами НКВС неможливо. Після битви під Гурбами Західну
Україну огорнула хвиля арештів та
розстрілів. Групам УПА-Захід та УПАПівніч було наказано розподілити свої
сили на групи по 2-3 сотні та відступити у Карпати або у густіші ліси. Червона Армія, не зустрічаючи значного
опору з боку УПА, рушила навздогін
за німецькими військами, що дозволило упівцям продовжити спротив радянському режиму, уникаючи зустрічі
з основними силами Червоної Армії.
Тактика дії малими загонами виправдала себе на деякий час, завдяки чому
у західно-українських містах, таких як
Коломия, Косів, Надвірна, утворились
повстанські республіки, які проіснували до 1945 р.
18 травня 2007 р. в урочищі Гурби
на місці боїв відбулося урочисте відкриття меморіалу пам’яті загиблим
воякам Української повстанської армії.
На відкритті пантеону були присутні
пластуни, адже у бою брали участь
видатні вихованці Пласту, зокрема
Василь Кук. Президент України Віктор
Ющенко 18 квітня 2007 р. виступив зі
зверненням, де висловив подяку усім,
хто брав участь в урочистих заходах
щодо вшанування Гурбенської битви.
Також у заяві зазначено про необхідність проведення офіційних державних заходів та належного висвітлення
подій бою під Гурбами в наукових працях та періодиці.
Нині біля села Гурби встановлено
капличку та пам’ятний хрест на честь
вояків УПА. Щорічно там відбуваються
спортивно-патріотичні табори різних
українських молодіжних організацій.
8-10 травня 2010 р. Волинська обласна організація «Пласт» провела молодіжний табір «Свято весни» в урочищі
Гурби, де вшанувала борців за волю
України.
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СХЕМА БОЮ ПІД ГУРБАМИ

відділи УПА

Племічемка
райони базування військ УПА

Святе
відділи НКВС

Мости
Грановець
райони базування військ НКВС

населені пункти

Камикі
польовий шпиталь УПА

Майдан

Джерело: Вікіпедія

Гурби
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Любов Поліщук і
Дмитро Авдєєв
їхніх рідних і побратимів
убито в Гурбах

Невідомий повстанський відділ

Дмитро Авдєєв,
мешканець села Розваж Острозького району: «Тут, на цьому
пляцу, лежать два моїх друга й побратими. Я мав 18 років і йшов до УПА, бо
вірив в ідею вибороти незалежність.
Був там чотири роки майже. А в Гурбах творилося пекло ― на нас кинули
танки. Треба ж було, щоб нам на Паску дівчата з сусіднього села принесли
крашанки, паску, щоб ми розговілися.
Було свято. А потім нам передали, що
сюди сунуть великі війська. Ми мали
кілька загонів, однак сили були нерівними. Погинули дуже багато людей з
обох сторін, досі знаходять кості... Я
був поранений у ногу шість разів, але
добрі люди переховували й виходили
мене. Згодом, вибравшись із житомирських лісів, ми планували відійти до
Карпат, на Чехію. Я прийшов попрощатися ― з мамою і з Україною… З мамою
попрощався назавжди. Я потрапив до
в’язниці, два місяці мені загрожувала
смертна кара, яку потім замінили на
25 років ув’язнення».

Майор, командир ВО «Богун»
Петро Олійник (Еней)

Повстанець
Рубчак (Карась)

Василь
Кук
(11.01.1913 – 09.09.2007)

Псевдо ― Леміш, Юрко, Медвідь,
Коваль. Генерал-хорунжий, голова
Проводу ОУН, голова Генерального
Секретаріату УГВР, останній Головнокомандувач УПА.
Народився в селі Красне Золочівського району на Львівщині. Член
Пласту, з 1929 р. ― член УВО. З
1933 р., навчаючись на юридичному
факультеті Люблінського університету, водночас був зв’язковим Крайової
екзекутиви. 1933-1936 рр. В. Кук арештований і ув’язнений поляками. Повернувшись із неволі, з травня 1937 р.
перейшов на нелегальне становище.
З осені 1937 р. підпільна діяльність
Василя Кука проходить у Підгаєцькому
повіті, де створює підпільну друкарню
Крайового проводу ОУН. Від 1939 р. у
Кракові, керує організаційним відділом ОУН.
На ІІ Великому Зборі ОУН Василя
Кука обирають до складу Революційного Проводу. Брав участь у проголошенні Акта про відродження Української держави у Львові 30 червня
1941 р., очолив спеціальну похідну
групу, яка мала завдання здійснити
таку ж акцію в столиці України. Заарештований гітлерівцями під Києвом,
зумів утекти, після чого продовжив
підпільну роботу в південно-східних
областях України, очолюючи в Дніпропетровську Провід ОУН. В. Кук вперше запровадив у практику ОУН випуск
листівок російською мовою, йому вдалося залучити до східноукраїнського
самостійницького підпілля представників російськомовного та етнічно неукраїнського населення.
З 1944 р. повертається в Галичину,
стає одним із найближчих соратників
Романа Шухевича. Після смерті останнього перебирає на себе всі обов’язки

керівника воюючої України. Підступно захоплений у полон 23 травня
1954 р., Василь Кук шість років перебував в ув’язненні, звідки був звільнений у часи «хрущовської відлиги».
З 1960 р. працював у Центральному
державному історичному архіві в Києві, в Інституті історії АН УРСР. Але після
написання праці «Марксизм-ленінізм
про українське національне питання»
був звільнений з роботи із забороною
працювати в школах та наукових установах. Із дипломом історика, який він
здобув екстерном, змушений був влаштуватися на посаду рядового постачальника в «Укрпобутрекламу». Аж до
виходу на пенсію в 1986 році перебував під наглядом КДБ.
Незважаючи на поважний вік, В. Кук
до вересня 2007 року продовжував
брати активну участь у громадському житті: очолював науковий відділ
Всеукраїнського братства ОУН-УПА,
публікував спомини про український
національно-визвольний рух, систематично виступав перед молодіжною аудиторією, на наукових конференціях.
На 94 році життя Василь Кук відійшов у вічність, похований у рідному
селі на Львівщині.

Урочисте вшанування героїв Гурбенського
бою пластунами, травень 2010 р.
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АВТОБУСНІ СТАНЦІЇ:

КОРИСНА КАРТА

Луцьк:
вул. Конякіна, 39
тел.: (0332) 241167
Рiвне:
вул. Київська, 40
тел.: (0362) 233397
Львів:
вул. Стрийська, 109
тел.: (032) 2344444, 2424505
Дубно:
вул. Забрама, 26
тел.: (03656) 42632
Тернопіль:
вул. Живова, 7
тел.: (0352) 236356
Кременець:
вул. Дубенська, 138
тел.: (03546) 22244
Ковель:
бульв. Лесі Українки, 42
тел.: (03352) 50376
Володимир-Волинський:
вул. Д. Галицького, 14
тел.: (03342) 23677, 20810
Таблиця корисних відстаней (км)
Дубно

ЗАЛІЗНИЦЯ:
Луцьк:
вул. Привокзальна, 1
тел.: (0332) 797298
Рівне:
Привокзальна площа, 1
тел.: (0362) 912475, 422375

КОРИСНА
ІНФОРМАЦІЯ

Здолбунів:
вул. І. Гончара, 11
тел.: (03652) 94450
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Ц

Пам’ятаючи
про
жертви
соціалнацистського свавілля у роки Другої
світової війни, Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (Німеччина) виступає за зміцнення прав людини і за
взаєморозуміння між народами. Фонд
турбується про тих жертв, що вижили,
служить виявом політичної та моральної відповідальності німецької держави,
економіки і суспільства за нанесені нацистським режимом збитки.
Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» у співпраці зі Всеукраїнською
благодійною організацією «Турбота про
літніх в Україні» здійснюють в Україні
виконання програми «Місце зустрічі —
Діалог». Метою цієї програми є фінансова та методологічна підтримка недержавних організацій, що сприяють
покращенню соціального та психологічного стану людей, постраждалих від тоталітарних режимів, зокрема від нацизму; розвиток діалогу і взаєморозуміння
між цією категорією людей та молоддю.
В рамках програми «Місце зустрічі –
Діалог» на місцевому рівні створюються
місця для зустрічей людей (перш за все
— похилого віку) з метою відродження в
учасників нових життєвих імпульсів та
інтересів, суспільного визнання досвіду і життєвих досягнень літніх людей, а
відтак — підвищення їх соціального статусу. Німецький Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» та його українські

партнери вважають, що люди навіть вельми похилого віку можуть відігравати важливу роль в житті суспільства. Зокрема,
це стосується жертв тоталітарних режимів, тобто осіб, що зазнали переслідувань
за часів націонал-соціалізму, жертв сталінізму, що готові поділитися з молодою генерацією своїми спогадами та досвідом.
Завдання Фонду — збереження пам’яті
про злочини націонал-соціалізму та втілення в життя проектів, спрямованих
на укріплення взаєморозуміння між народами. Фонд підтримує міжнародні
проекти у сферах критичного погляду на історію, боротьби за демократію
і права людини, гуманітарних заходів
для жертв націонал-соціалізму. Фонд
був заснований 2000 року для виплати компенсацій колишнім підневільним
робітникам, виплата була завершена у
2007 році. Більше ніж 1,66 мільйона осіб у
98 країнах світу загалом отримали 4,37 мільярда євро. Компенсації загальною сумою
545 млн. євро були виплачені іншим жертвам
націонал-соціалізму. Капітал Фонду обсягом
10,1 мільярда німецьких марок (5,2 млрд.
євро) надали німецька держава та приватні підприємства. В Україні були виконані
виплати майже 465000 особам, які постраждали від нацизму, на загальну суму
465700 млн. євро.

www.stiltung-evz.de
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Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні» є недержавною неприбутковою організацією, яка побудована на принципах само- та
взаємодопомоги людей похилого віку, що діють на волонтерських засадах. Організація має філіали та підрозділи в 10 регіонах України об’єднуючи, майже 2000
волонтерів.
Волонтерська організація «Турбота про літніх в Україні» є одним з лауреатів
«Active Citizens of Europe». Отримана нагорода є не лише великою честю, але й
свідоцтвом того, що волонтери є невичерпним джерелом розвитку громадянського суспільства в Європі і мають великі перспективи в Україні.

Контакти:
02100, м. Київ
вул. Бажова, 2, 23
тел./факс: (044) 5593863
(044) 2295461
е-mail: galalpol@mail.ru
www.acu.com.ua

«Пласт», як український вияв скаутського руху, з’явився в Україні у 1911 році.
12 квітня 1912 року у Львові вихованці одного з засновників «Пласту», педагога
Олександра Тисовського, вперше склали Пластову Присягу. Цю дату традиційно вважають Днем народження українського «Пласту». Засновниками організації
були Олександр Тисовський, Петро Франко (син Івана Франка) та Іван Чмола.
Національна скаутська організація України «Пласт» є неполітичною і позаконфесійною молодіжною організацією. Мета «Пласту» — сприяти всебічному,
патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі; спираючись на ідейні засади «Пласту», виховувати молодь на
свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства.

Контакти:
43021, м. Луцьк
вул. Шопена, 18/48
тел.: 0504382913
е-mail: volyn@plast.org.ua
www.lutsk.plast.org.ua
www.plast.org.ua
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Для здійснення міжнародної діяльності, розвитку туристичної галузі та залучення технічної допомоги в Луцькій міській раді з 2006 року діє управління міжнародного співробітництва та туризму.
Протягом 2006—2010 років управлінням було реалізовано понад 30 проектів.
Партнерами управління є закордонні інституції, державні установи, організації
бізнесу, громадські організації.
Серед чисельних результатів проектів, варто виокремити розробку Стратегії
транскордонної співпраці Люблін ― Луцьк ― Львів ― Івано-Франківськ, Стратегії
туристичного розвитку міста Луцька; впровадження кращих практик місцевого
самоврядування у роботу виконавчих органів Луцької міської ради; традиційне відзначення Днів Європи; впорядкування українських цвинтарів на території
Польщі, збір архівних матеріалів тощо.
У квітні 2010 року Парламентські збори Ради Європи за досягнення і активну діяльність в напрямку підтримки та просування європейської ідеї відзначили
Луцьк Європейським дипломом Ради Європи.

Контакти:
43025, м. Луцьк
вул. Богдана Хмельницького, 19, каб. 312
тел.: (0332) 777995
факс: (0332) 777905
e-mail: lutsk_umspd@yahoo.com
www.lutsk.ua

Волинське братство вояків ОУН-УПА
імені Клима Савура — структурний
підрозділ Всеукраїнського братства
ОУН-УПА ім. генерала Р. Шухевича.
Всеукраїнське братство ОУН–УПА є добровільною громадсько-ветеранською
організацією, яка спрямовує свою
працю на морально-патріотичне виховання молодого покоління, доведення до українського народу та світової
спільноти правди про національновизвольну боротьбу членів ОУН і вояків
УПА за Самостійну Соборну Українську
Державу. Всеукраїнське братство вояків ОУН–УПА є членом Конфедерації
європейських ветеранів ― учасників
руху спротиву окупаційним режимам
під час Другої світової війни.

Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14» — багатопрофільний навчальний заклад нового типу,
що забезпечує виховання і розвиток
обдарованих та здібних дітей заради
збагачення інтелектуального, творчого потенціалу України. У гімназії створені найкращі умови для поглибленого
вивчення учнями української мови, літератури, історії, математики, англійської та німецької мов, інформатики. У
НВК «Гімназія № 14» впроваджується
авторська система виховної роботи з
формування національного світогляду та самосвідомості учнів, батьків,
учителів, яка ґрунтується на вивченні родоводу кожного учня і здійсненні
виховного впливу засобами етнопедагогіки з урахуванням педагогічного
досвіду кожної сім’ї через символічну
«клас-родину».

Контакти:
43025, м. Луцьк
вул. Ярощука, 10
тел.: (0332) 728795

Контакти:
43018, м. Луцьк
вул. Черняховського, 8
тел.: (0332) 263509
e-mail: gimn14@lt.ukrtel.net
www.gimn14lutsk.byethost3.com
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Проект «Маршрути поколінь» реалізовувався із липня 2009 року до березня
2011 року. Мета проекту — збереження та відтворення життєвого досвіду репресованих, що тісно переплітається з історією Волині та укладання путівника на
основі їхніх свідчень.
За час впровадження проекту відбулось ряд різнопланових заходів: зустрічі
школярів із ветеранами ОУН і УПА та радянської армії, жертвами тоталітарних
режимів, літніми людьми. Окрім того, відбулось ряд спільних заходів з нагоди
вшанування історичних подій та героїв:
вшанування пам’яті вояків УПА, котрі загинули в бою із німецькими збройними
формуваннями під стінами Новозагорівського монастиря Локачинського району
Волинської області;
участь у мітингу-реквіємі, присвяченому річниці проголошення Колківської
республіки, смт Колки Маневицького району Волинської області;
вшанування річниці загибелі одного з перших організаторів і командирів УПА
Сергія Качинського, смт. Оржів Рівненського району Рівненської області;
вшанування річниці загибелі першого головнокомандувача УПА Дмитра
Клячківського, Оржівські хутори Клеванського району Рівненської області;
3-денний табір для молоді та зустріч з ветеранами УПА в урочищі Вовчак Турійського району Волинської області;
вшанування вояків УПА, що загинули під час найбільшої битви УПА із військами НКВС ― урочище Гурби Здолбунівського району Рівненської області;
запис спогадів та вшанування борців за волю України у м. Горохів Волинської
області.

Проект
«Маршрути поколінь ― передання історичного
минулого жертв тоталітарних режимів молоді шляхом
створення меморіально-туристичного маршруту на Волині»
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Важливим етапом проекту був збір свідчень політичних в’язнів, ветеранів ОУН
і УПА, жертв тоталітарних режимів, збір матеріалів та фотографій, пов’язаних з
історією краю. Волонтерами проекту було записано понад 90 усних свідчень,
серед яких і відеоінтерв’ю з окремими свідками подій.
У рамках проекту учнівська молодь Волині стала учасником обласного конкурсу творчих робіт «У зморшках героїв вогонь боротьби». На адресу організаторів
надійшло 68 учнівських робіт. Переможців визначали у трьох категоріях: жертви
німецької окупації; ветерани радянської армії, ветерани національно-визвольної
боротьби; остарбайтери, жертви репресій. Учні-переможці були нагородженні
цінними призами.
Підсумковим етапом проекту стало видання путівника «Маршрути поколінь:
героїчними стежками УПА на Волині» та його презентація, пересувна виставка інформаційних матеріалів «У зморшках героїв вогонь боротьби» у місцях, зазначених у путівнику, встановлення інформаційних стендів-вказівників у місцях
маршруту.
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