ПОДОРОЖ В МИНУЛЕ - ОКОМ НА МАЙБУТНЄ
Як Пласт і СУМ разом відзначили Тараса Чупрунку
у 60-у річницю його героїчної смерти.
Вояк Української Повстанської Армії обережно і поволі зайшов в
залю. Міцно тиснув кріс у руках. Непевно оглядав зібрану групу
людей, не пізнаючи одностроїв. «Яке ви військо?» запитав вояк.
«Хто ви такі?» питає він. Не зрозумів, що попав на спільне
зібрання чікаґських пластунів і сумівців і що це не Україна в
1950-ому році, а рік 2010, в місті Чікаґо, в залі собору св.
Володимира і Ольги.
У суботу, 6-го березня 2010, за ініціятивою чікаґської станиці
Пласту-Української Скавтської Організації, молодь Пласту і
осередку Спілки Української Молоді Америки (СУМА) ім. М.
Павлушкова, разом вшанували пам’ять Головного Командира
Української Повстанської Армії, Романа Шухевича-Тараса
Чупринки. Свято розпочалося панахидою в соборі св. Володимира і
Ольги яку відправили отці парафії, о. Олег Кривокульський і о. Ігор
Кошик і ректор катедри св. о. Миколая, о. Богдан Налисник.
Після панахиди молодь, разом з своїми виховниками, зійшли
надолину до залі, де повернулися думками до часів своїх дідусів і
бабусь, коли Україна перебувала між двома ворогами,
фашистською Німеччиною і комуністичним Радянським Союзом.
До створення атмосфери воєнних часів, допоміг старший пластунактор Павло Прочко, одягнутий в однострій упіста у мазепинці, з
крісом в руках. На запити ведучого, вояк УПА - який себе
представив під псевдом «Вовк» - розповів про життя в підпіллі, про
причини вступу до УПА, про війну на Україні і про головного
Командира, Тараса Чупринку.
Згодом гості оглянули і послухали відео-презентацію про УПА і
Тараса Чупринку. Довідалися про юні роки Шухевича, про хто і що
впливало на виховання молодого «Шуха», про боротьбу УПА, про

мрію Чупринки побачити вільну Україну і про передання цієї мрії
(після смерти генерала) новим поколінням українських патріотів.
Присутнім пластунам було надзвичайно цікаво побачити
фотографії молодого Романа у пластовому однострою (у яких вони
також були одягнуті того дня) і почути про ролю Пласту у
вихованні майбутнього Героя України.
Пластова відео-презентація не зупинилися на історичних фактах, а
поставила перед зібраною молоддю глибше і ширше питання, а це«чому нам тінейджерам важно знати про Чупринку?» «Як ми тут
(в Америці) опинилися і що для мене значить моє українське
походження?» По обличчях зібраного юнацтва й у дискусіях зі
своїми виховниками після прогтрами було видно, що такі питання
їх цікавили.
«А чи в УПА ви співали?» запитався Вовка ведучий свята. «Так, ми
дуже любили співати» відповів Вовк. І цілий збір разом заспівав
в’язанку упівських пісень, Світить місяць, Я сьогодні від вас
відїжджаю, Гей степами, Зірвалася хуртовина і.т. п. Після Свята,
пластуни і сумівці підкріпились перекускою, яку підготовили
пластуни сеньйори та члени Ланки Батьків. А «Вовк» попрощався з
молоддю і повернувся до 1950 р., знаючи, що його труди не були
даремні і що мрія вільної України здійсниться.
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