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Від упорядника 
«Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини» видається 

Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою з 1991 
року щорічно. Мета цього посібника — надати представникам державних 
структур, бібліотекарям, викладачам навчальних закладів, учителям, 
краєзнавцям, журналістам, студентам, а також усім, хто небайдужий до 
історії краю, його сьогодення, довідковий матеріал про важливі події в 
історії області, ювілеї уродженців краю й видатних діячів, які життям та 
діяльністю пов’язані з Тернопільщиною, і дати можливість спланувати 
свою роботу на наступний рік. 

Посібник розпочинає перелік основних ювілейних і пам’ятних дат 
року. Далі подається інформація про імена та події, що не увійшли до 
основного списку. 

Основні ювілейні дати систематизовано за хронологічною 
послідовністю, зокрема подається число, місяць, найменування події, 
текстова довідка та рекомендаційний список літератури, а в 
персоналіях — за алфавітом. Дати подано за новим стилем, з друкованих 
джерел, при цьому перевага надавалась інформації з енциклопедичних 
видань, зокрема «Тернопільського енциклопедичного словника». 
Полегшить користування бібліографією «Іменний покажчик» та 
«Покажчик назв». 

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до стандартів 
України в бібліотечній справі. 

Перелік дат і ювілеїв неповний. Добір матеріалу до посібника 
закінчено в червні 2014 року. 

Розширити коло літератури цієї тематики допоможуть видання: 
«Література про Тернопільську область за ... рік», краєзнавчі 
бібліографічні покажчики, списки та попереджувальні довідки, видані 
Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою раніше, 
зведений краєзнавчий каталог, електронний краєзнавчий каталог. 

Електронний варіант посібника розміщено в мережі інтернет за 
адресою: www.library.te.ua, у розділах «Видання бібліотеки» та «Календар 
знаменних дат». 

Радимо використати пропонований довідник для вшанування 
видатних земляків, відзначення дат, які стосуються історії та культури 
певного району. 

http://www.library.te.ua/
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Висловлюємо щиру подяку за надання окремих матеріалів: 
Безкоровайному Є. І. — журналісту, поетові, голові ТОО 

Національної спілки письменників України; 
Гуцалу П. З. — кандидатові історичних наук, доценту 

Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка; 

Табачуку О. Ф. — заслуженому працівникові культури УРСР; 
Чистуху В. Я. — учителеві-методисту Завалівської загальноосвітньої 

школи І—ІІІ ступенів Підгаєцького району; 
бібліографам Збаразької та Чортківської ЦБС. 
 
Ваші поради, зауваження та пропозиції щодо даного випуску просимо 

надсилати на адресу Тернопільської ОУНБ: бульвар Т. Шевченка, 15, 
м. Тернопіль, 46001; e-mail: admin@library.te.ua; тел. (0352) 52-72-70. 
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Знаменні та пам’ятні дати Тернопільщини на 2015 рік 
СІЧЕНЬ 
5 — 75 років із часу заснування Чортківського педагогічного училища 

імені Олександра Барвінського (5.01.1940) 
7 — 70 років від дня народження Богдана Олексійовича Грабовського 

(7.01.1945) — журналіста, письменника, громадського діяча 
7 — 60 років від дня народження Анатолія Олександровича Сивирина 

(7.01.1955—16.03.2011) — письменника, правознавця 
14 — 100 років від дня народження Богдана Антківа (14.01.1915—

22.12.1998) — актора, композитора й диригента, заслуженого артиста 
УРСР 

20 — 70 років від дня народження Богдана Михайловича Іваноньківа 
(20.01.1945) — діяча культури, диригента, заслуженого артиста 
України 

27 — 100 років від дня народження Якова Гніздовського (27.01.1915—
8.11.1985) — українського графіка, живописця, кераміста, 
мистецтвознавця 

 — 75 років тому засновано Тернопільську обласну бібліотеку для 
дітей (27.01.1940) 

ЛЮТИЙ 
8 — 25 років із часу створення природного заповідника «Медобори» 

(8.02.1990) 
БЕРЕЗЕНЬ 
10 — 75 років від дня народження Ігоря Микитовича Дуди (10.03.1940) 

— мистецтвознавця, педагога, заслуженого працівника культури 
України 

КВІТЕНЬ 
12 — 125 років від дня народження Юхима Ваврового-Виливчука 

(12.04.1890—3.12.1970) — українського поета 
15 — 75 років із часу заснування Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (15.04.1940) 
ТРАВЕНЬ 
9 — 70 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр. 

(9.05.1945) 
10 — 50 років від дня народження Олексія Михайловича Волкова 

(10.05.1965) — письменника, лікаря 
12 — 150 років від дня народження Софії Окуневської (12.05.1865— 

25.02.1926) — першої жінки-лікаря в Галичині 



 6 

25 (26) — 170 років від дня народження Володислава Федоровича 
(25(26).05.1845 — 22.12.1917) — публіциста, культурно-
просвітницького, громадсько-політичного діяча, мецената 

29 — 60 років від дня народження Жанни Андріївни Юзви 
(29.05.1955) — письменниці, педагога 

ЧЕРВЕНЬ 
1 — 60 років від дня народження Йосипа Дмитровича Свіжака 

(1.06.1955) — поета, перекладача 
10 — 60 років від дня народження Ольги Йосифівни Тракало 

(10.06.1955) — бібліотекаря, громадської діячки, заслуженого 
працівника культури України 

15 — 75 років із часу заснування Кременецького медичного училища 
імені Арсена Річинського (15.06.1940) 

ЛИПЕНЬ 
28 — 60 років від дня народження Лесі Іванівни Романчук 

(28.07.1955) — лікаря, письменниці, громадської діячки 
СЕРПЕНЬ 
8 — 75 років від дня народження Марти Михайлівни Подкович 

(8.08.1940) — музикознавця, театрознавця, педагога, громадської 
діячки, заслуженого працівника культури України 

10 — 60 років від дня народження Івана Васильовича Потія 
(10.08.1955) — поета, публіциста, громадського діяча 

26 — 60 років від дня народження Ірини Володимирівни Дем’янової 
(26.08.1955) — письменниці, краєзнавця, редактора 

28 — 250 років від дня народження Тадеуша Чацького (28.08.1765—
8.02.1813) — польського вченого, засновника Кременецького ліцею 

ВЕРЕСЕНЬ 
1 — 75 років від дня заснування Теребовлянського вищого училища 

культури (1.09.1940) 
3 — 100 років від дня народження Миколи Матерського (3.09.1915—

30.03.2006) — диригента, фольклориста 
15 — 75 років від дня народження Василя Ільковича Ярмуша 

(15.09.1940—22.09.1976) — українського поета 
16 — 125 років від дня народження Михайла Осінчука (16.09.1890—

13.02.1969) — українського живописця та графіка 
ЖОВТЕНЬ 
2 — 150 років від дня народження Дениса Січинського (2.10.1865—

26.05.1909) — українського композитора, диригента й музичного 
діяча 
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5 — 60 років від дня народження Богдана Олексійовича Андрусяка 
(5.10.1955) — поета, публіциста, громадського діяча 

8 — 90 років від дня народження Степана Ільковича Стельмащука 
(8.10.1925—5.01.2011) — хорового диригента, фольклориста, педагога 

18 — 100 років із дня заснування «Тернопільських театральних вечорів» 
(18.10.1915) 

21 — 100 років від дня народження Анатолія Малевича (21.10.1915—
9.06.1997) — краєзнавця 

22 — 90 років від дня народження Петра Костьовича Медведика 
(22.10.1925—2.12.2006) — краєзнавця, літературознавця, 
фольклориста, етнографа, бібліографа, мистецтвознавця 

30 — 225 років від дня народження Кароля-Юзефа Ліпінського 
(30.10.1790—16.12.1861) — польського скрипаля, композитора 

ГРУДЕНЬ 
12 — 125 років від дня народження Казімежа Айдукевича (12.12.1890—

12.04.1963) — польського логіка й філософа, дійсного члена 
Польської АН 

18 — 100 років від дня народження Миколи Маліборського (18.12.1915—
2.02.2011) — композитора, музикознавця, педагога, хорового 
диригента 

*** 
 — 200 років від дня народження Івана Борисикевича (1815—

30.01.1892) — громадсько-політичного діяча, адвоката 
 — 200 років від дня народження Степана Качали (1815—

10.11.1888) — видатного громадсько-політичного діяча, письменника, 
публіциста, фундатора, мецената, священика 

*** 
 — 775 років із часу явлення Чудотворної ікони Матері Божої в 

Зарваниці (1240) 
 — 775 років із часу заснування Почаївської Свято-Успенської лаври 

(1240) 
 — 225 років із часу видання в Почаєві «Богогласника» (1790) 

Міста-ювіляри 
— 675 років із часу заснування міста Заліщиків (1340) 
— 575 років із часу заснування міста Козової (1440) 
— 475 років із часу заснування міста Тернополя (1540) 
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Перелік дат, які не увійшли до основного списку 
 
*11 січня 1870 р. у с. Милошевичах, нині Пустомитівського району 

Львівської області, народився педагог, звичайний член НТШ, професор 
гімназії в м. Бучачі, член комісаріату Бучацького повіту в період ЗУНР 
Василь Винар.  

Помер 27 січня 1924 р. у м. Бучачі. 
12 січня 1930 р. у м. Чернівцях народився культурно-освітній діяч 

Юліан Георгійович Кройтор. Заслужений працівник культури УРСР. 
Засновник і директор (до 1997 р.) обласного театру ляльок (нині театр 

актора і ляльки). Співорганізатор та режисер перших на Тернопільщині 
свят пісні, музики й танцю, творчих звітів, масових культурно-мистецьких 
заходів. Автор книги спогадів «Півстоліття у культурі тернопільській», 
упорядник книги «Василь Зуляк — людина і митець». 

*19 січня 1890 р. у с. Звинячі, нині Чортківського району, народився 
адвокат, доктор права, заступник комісара Чортківського повіту в період 
ЗУНР Іван Гринчишин.  

Помер 15 жовтня 1934 р. у м. Чорткові. Похований у родинному селі. 
19 січня 1990 р. у м. Тернополі засновано товариство 

«Лемківщина». 
20 січня 1860 р. у с. Звинячі, нині Чортківського району, народився 

поет Іван Збура. 
З 1898 р. жив у Канаді, був першим українським поетом у цій країні. 
Помер 28 жовтня 1940 р. Похований у м. Ламонті (Канада). 
Січень 1940 р. — розпочала свою роботу Підгаєцька районна 

бібліотека. 
*2 лютого 1885 р. у с. Постолівці, нині Гусятинського району, 

народився доктор медицини, лікар-сотник і комендант шпиталю УГА, 
референт санітарного відділу державного секретаріату військових справ 
ЗУНР Євген Гайдукевич.  

Помер від тифу 7 січня 1920 р. у м. Жмеринці, нині Вінницької 
області. 

2 лютого 1930 р. у с. Денисові Козівського району народився 
український літературознавець, краєзнавець, фольклорист, перший 
лауреат премії ім. І. Блажкевич, автор понад двох тисяч статей 
Володимир Хома.  

Помер 6 березня 2005 р. у с. Купчинцях Козівського району. 
3 лютого 1955 р. у с. Ниді Надимського району Тюменської області 

народилася завідувачка бібліотеки-філіалу с. Синькова Заліщицького 
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району Ольга Петрівна Боднар. Заслужений працівник культури 
України. 

*4 лютого 1880 р. у с. Забойках, нині Тернопільського району, 
народився інженер-хімік, підприємець, громадсько-політичний діяч, 
делегат УНРади ЗУНР Григорій Маріяш.  

Помер 4 листопада 1954 р. у м. Любеку (Німеччина). 
*8 лютого 1895 р. у м. Скалаті, нині Підволочиського району, 

народився доктор філософії, педагог, психолог, соціолог, громадсько-
освітній діяч, делегат УНРади ЗУНР, учасник Акту Злуки й делегат 
Трудового конгресу України в січні 1919 р. у м. Києві Олександр 
Кульчицький.  

Помер 30 квітня 1980 р. у м. Марселі (Франція). 
8 лютого 1915 р. у с. Криволуці Чортківського району народився 

громадсько-політичний діяч, журналіст, письменник, редактор Василь 
Дідюк. 

Автор понад тисячі статей, віршів, нарисів, оповідань, рецензій, 
репортажів у пресі, календарях, альманахах. 

Помер 15 вересня 2003 р. у м. Торонто (Канада). 
*9 лютого 1875 р. у с. Вибудові, нині Козівського району, народився 

скульптор, яскравий представник стилю арт-деко, один із засновників 
віденської школи малої бронзи, художник Петро Терещук.  

Помер 14 серпня 1963 р. у м. Відні (Австрія).  
*15 лютого 1880 р. у с. Рашкові, нині Городенківського району Івано-

Франківської області, народився педагог, доктор філософії, звичайний 
член НТШ, професор гімназії в м. Бережанах, заступник комісара 
Бережанського повіту в період ЗУНР Сидір Ілюк.  

Помер від тифу 1 серпня 1919 р. у м. Кам’янці-Подільському, нині 
Хмельницької області. 

16 лютого 1980 р. засновано Тернопільську обласну бібліотеку для 
юнацтва (тепер обласна бібліотека для молоді). 

У книгозбірні — 8 відділів, 3 сектори. З 2001 р. функціонує інтернет-
центр. 

Фонд бібліотеки — універсальний, нараховує понад 120 тис. 
примірників документів із різних галузей знань. 

Діють творчі програми: театр книги «Діалог», літературно-мистецька 
вітальня «Зустрічі без прощань», картинна галерея; програма «Обласна 
бібліотека для молоді — читачам з обмеженими можливостями», а також 
психологічна консультація «Магнолія». 

*25 лютого 1875 р. у с. Зарваниці, нині Теребовлянського району, 
народився адвокат, доктор права, громадсько-політичний і державний 
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діяч, співробітник державного секретаріату зовнішніх справ ЗУНР, 
заступник голови дипломатичної місії УНР у м. Лондоні (Велика 
Британія), посол сейму Польщі Ярослав Олесницький.  

Помер 15 липня 1933 р. у м. Золочеві Львівської області.  
26 лютого 1875 р. у с. Угрині, нині Чортківського району, народився 

громадсько-політичний діяч Тимотей Починок. 
Помер 3 листопада 1962 р. у м. Детройті (США). 
7 березня 1890 р. у с. Носові, нині Підгаєцького району, народився 

педагог, астроном, перекладач, доктор філософії Федір (Теодор) Ґула. 
Навчався в Бережанській гімназії та Львівському університеті. 

Викладав в українській гімназії м. Белза (нині Львівська область). 
Під час Першої світової війни воював в австрійській армії на 

Італійському фронті. Докторську дисертацію захистив у м. Празі (Чехія), 
де згодом працював професором української гімназії та доцентом 
астрономії Українського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова. 

Автор підручників «Теорія векторів» і «Сферична астрономія». 
Відкрив малу планету (астероїд), що названо його іменем. 

Перекладав українською мовою західноєвропейську поезію, писав 
вірші. Учителював у м. Городенці (нині Івано-Франківська область), був 
завідувачем астрономічної обсерваторії Львівського університету. 

У 1945 р. повернувся до родинного села. Працював у Завалівській та 
Підгаєцькій середніх школах. 

Помер 29 липня 1953 р. у рідному селі. 
*8 березня 1885 р. у с. Чернихівцях, нині Збаразького району, 

народився педагог, доктор філософії, громадсько-освітній діяч, 
співробітник державного секретаріату військових справ ЗУНР, старшина 
УГА, професор і директор Львівської академічної гімназії Петро Мечник.  

Помер 9 червня 1953 р. у м. Львові. 
8 березня 1890 р. у м. Тернополі народився польський церковний діяч 

Євґеніуш Базяк. 
Єпископ, доктор теології. Був вікарієм у м. Тернополі, віце-ректором і 

ректором духовної семінарії в м. Львові. 
У 1944 р. виїхав у м. Любачів (Польща). Керував Краківською 

єпархією.  
28 вересня 1958 р. висвятив на єпископа К. Войтилу — майбутнього 

Папу Івана Павла ІІ. 
Помер 15 червня 1962 р. у м. Варшаві (Польща). 
10 березня 1910 р. у м. Тернополі, уперше в Україні, надруковано 

вдруге альманах «Русалка Дністрова». Його підготував до друку Йосип 
Застирець — викладач Бережанської, а потім Тернопільської гімназій.  
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Це видання з дарчим автографом Й. Застирця, датоване 10 березня 
1910 р., зберігається сьогодні у Львівській національній науковій 
бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України. 

14 березня 1955 р. у с. Гутиську Бережанського району народилася 
хоровий диригент, педагог, музикознавець Ольга Григорівна Бенч-
Шокало. Кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч 
мистецтв України. 

Автор публікацій із питань теорії, історії та сучасного стану 
українського хорового мистецтва. 

23 березня 1940 р. почали працювати Монастириська центральна 
районна бібліотека та центральна дитяча бібліотека.  

25 березня 1950 р. у с. Левківці Старокостянтинівського району, нині 
Хмельницької області, народився співак (баритональний бас), композитор, 
заслужений артист України Леонід Макарович Корженевський. 

З 1979 р. — соліст-вокаліст Тернопільської обласної філармонії: 
виступав у вокально-інструментальному ансамблі «Медобори», нині — 
індивідуально. 

25 березня 1990 р. вийшов перший номер міської громадсько-
політичної газети «Тернопіль вечірній». 

*30 березня 1855 р. у с. Кам’янці Волоській (нині цей населений 
пункт не існує, був розташований біля с. Нової Кам’янки Жовківського 
району Львівської області) народився військовий лікар, доктор медицини, 
отаман австрійської армії, підполковник УГА, комендант Бережанської 
військової округи та член комісаріату Бережанського повіту в період 
ЗУНР Осип Ковшевич.  

Помер від тифу 6 січня 1919 р. у м. Бережанах.  
31 березня 1935 р. у м. Кременці народилася поетеса Галина 

Гордасевич. Член Національної спілки письменників України (1983). 
У 1971 році закінчила Літературний інститут ім. М. Горького в 

м. Москві (Російська Федерація). Брала участь у русі дисидентів, була 
членом оргкомітетів і делегатом установчих з’їздів Товариства української 
мови, Народного руху України та Демократичної партії України. 

Лауреат літературного конкурсу «Шістдесятники» за 1996 р., премій 
ім. Олександра Білецького в галузі критики та ім. Валерія Марченка в 
галузі публіцистики за 1997 р. 

Померла 11 березня 2001 р. у м. Львові. Похована в м. Кременці. 
1 квітня 1980 р. засновано Тернопільський обласний театр ляльок. 

Творчу діяльність розпочав 1 листопада 1980 р. виставою-казкою 
Ю. Єлисєєва «Сембо». 
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Уже перші роботи молодого творчого колективу високо оцінила 
театральна критика та глядачі. 

Поставлено понад 12 тис. спектаклів, 14 вистав демонстрував 
телеканал «УТ-1». Театр гастролює по Україні й за кордоном. 

Премії ім. Степана Будного, братів Богдана і Левка Лепких; дипломи 
Міністерства культури УРСР та СРСР; Почесна грамота Президії ВР 
Киргизької РСР; відзнаки республіканських та всесоюзних фестивалів 
театрів ляльок, переможець міжнародних фестивалів театрів ляльок, 
Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

У жовтні 1997 р. реорганізовано в театр актора і ляльки; з 19 травня 
2006 р. — академічний обласний театр актора і ляльки. 

2 квітня 1935 р. у с. Волощині Бережанського району народився діяч 
культури Олексій Іванович Гайдукевич. Заслужений працівник 
культури України. 

Ініціатор створення в м. Підгайцях народної хорової капели, 
самодіяльних танцювального та драматичного колективів, ВІА 
«Світозари». 

Автор музичних творів та обробок. 
*9 квітня 1880 р. у с. Горішній Слобідці, нині Монастириського 

району, народився адвокат, доктор права, комісар Бучацького повіту в 
період ЗУНР Іларіон Боцюрків.  

Помер 20 серпня 1935 р. у с. Сороках, нині Бучацького району. 
13 квітня 1880 р. у м. Бучачі народився релігійний діяч, історик 

церкви, публіцист Теодосій Галущинський. 
Видавав часопис «Нова рада». Головний редактор журналів «Нова 

зоря» та «Добрий пастир». 
Автор теологічних праць «Історія Біблійна Старого Завіта», «Значення 

св. Письма в проповідництві», «Від створення світу до смерті Мойсея» та 
ін., збірника проповідей «Недільний дзвін», низки статей у «Записках 
ЧСВВ», «Ниві», «Поступі» й інших церковних часописах. Видав в 
українському перекладі Євангеліє. 

Помер 31 серпня 1952 р. у м. Мондері, похований у м. Едмонтоні 
(Канада). 

14 квітня 1895 р. у с. Струсові, нині Теребовлянського району, 
народився український актор, режисер, педагог Йосип Гірняк.  

Помер 17 січня 1989 р. у м. Нью-Йорку (США). 
14 квітня 1960 р. у Божиківському лісі, поблизу хутора Лози, що на 

Підгаєччині, відбувся останній бій УПА з енкаведистами на 
Тернопільщині. Бій прийняла партизанська група у складі трьох 
підпільників: Петра Пасічного — члена Подільського окружного проводу 
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ОУН, командира й радиста, його дружини Марійки Пальчак та молодого 
бойовика Олега Цетнарського. 

18 квітня 1930 р. у містечку Миколаєві Хмельницької області 
народився краєзнавець, почесний член Української спелеологічної 
асоціації Володимир Радзієвський. 

Помер 7 червня 2011 р. Похований у м. Тернополі. 
21 квітня 1945 р. у м. Тернополі народилася архівознавець, 

публіцист, краєзнавець Любомира Степанівна Бойцун. Член 
Всеукраїнської спілки краєзнавців України. 

Упорядник збірника документів з історії Тернопільщини. Автор 
бібліографічного покажчика «Михайло Паращук», календаря «Тернопіль 
історичний», путівника «Завітайте у Тернопіль» та книги «Тернопіль у 
плині літ: історико-краєзнавчі замальовки», численних публікацій 
краєзнавчої тематики. 

4 травня 1940 р. народилася завідувачка міської бібліотеки 
смт Микулинців Теребовлянського району Віра Володимирівна 
Максимович. Заслужений працівник культури України. 

6 травня 1935 р. у с. Лісниках Києво-Святошинського району 
Київської області народився актор, режисер Анатолій Бобровський. 
Заслужений артист УРСР (1967). 

 У 1970—1999 рр. — режисер Тернопільського музично-драматичного 
театру ім. Т. Шевченка.  

Помер 28 липня 2005 р. 
16 травня 1880 р. у с. Джурині, нині Чортківського району, народився 

історик, педагог, громадський діяч Іван-Юліян Шпитковський. 
Учень М. Грушевського, під час навчання у Львівському університеті 

працював заступником директора бібліотеки НТШ. 
Автор праць з історії та культурології. 
Помер 9 лютого 1969 р. у м. Львові. 
28 травня 1995 р. у сквері на вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного в 

м. Тернополі відкрито пам’ятник Іванові Франку. 
Скульптор Іван Сонсядло створив образ молодого задуманого поета з 

книжкою  в руці. Архітектор Данило Чепіль «вписав» скульптуру в рельєф 
вулиці. 

Пам’ятник зроблено з карбованої міді, а споруджено за зібрані 
народні кошти. Його висота — 360 сантиметрів.  

3 червня 1950 р. відкрито кінотеатр «Перемога». 
7 червня 1995 р. вийшов у світ перший том «Книги Пам’яті 

України. Тернопільська область». 
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*12 червня 1885 р. у с. Фільварках, нині в складі м. Монастириськів, 
народився доктор права, сотник-суддя УГА, співробітник державного 
секретаріату військових справ ЗУНР Омелян-Орест Підляшецький.  

Загинув у 1920 р. на Великій Україні. 
*14 червня 1890 р. у с. Глібові, нині Гусятинського району, 

народився адвокат, доктор права, комісар Теребовлянського повіту в 
період ЗУНР, громадсько-політичний діяч, публіцист Антін Заплітний.  

Помер 1 липня 1968 р. у м. Детройті (США). 
25 червня 1940 р. у с. Малій Березовиці Збаразького району 

народився художник-кераміст Тарас Богданович Левків. Заслужений 
діяч мистецтв України (1997), член Національної спілки художників 
України (1971). 

Закінчив у м. Львові училище прикладного мистецтва, інститут 
прикладного та декоративного мистецтва. 

Серед творів: «Місто», «Квіткова галактика», «Космічна археологія», 
«Хресна сила» тощо. 

Учасник всесоюзних, всеукраїнських і міжнародних виставок, 
конкурсів та симпозіумів. 

Червень 1945 р. — відновила свою роботу Гусятинська центральна 
районна бібліотека. 

Червень 1945 р. — почала працювати Чортківська районна 
бібліотека. 

9 липня 1995 р. у м. Збаражі відкрито пам’ятник-погруддя 
полковникові УПА Дмитрові Клячківському (Климу Савурі). 
Скульптор — Володимир Мельник. 

10 липня 1945 р. у с. Піщатинцях Шумського району народився 
композитор, педагог, музично-громадський діяч, меценат, колекціонер 
Богдан Каленикович Климчук. 

Засновник музичного видавництва, організатор творчих зустрічей 
«Тернопільські камерні вечори», «Години прекрасного». 

Автор камерно-інструментальних, вокально-хорових, симфонічних 
творів, музики до театральних вистав. 

Засновник Українського клубу ім. Ю. Словацького в м. Жешуві 
(Польща). 

Серед учнів — професійні композитори О. Драгомирецька, 
І. Небесний, І. Уруський, С. Хоміцький. 

15 липня 1730 р. митрополит Атанасій Шептицький своїм декретом 
проголосив ікону Тернопільської Божої Матері чудотворною та 
встановив її празник на день Святого Покрова Матері Божої (14 жовтня). 
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Свого часу у храм Різдва із Хрестовоздвиженської церкви перенесли 
Чудотворну ікону Тернопільської Божої Матері. Цю ікону передала 
храмові родина тернопільського шевця Маркевича, що мешкав над ставом. 
Саме в цій хаті під час Великого посту 1730 р. заплакав образ Матері 
Божої. Церковна комісія підтвердила істинність чуда. Ікону з урочистою 
процесією перенесли в Надставну церкву. І тут Богородиця продовжувала 
плакати. Декрет Атанасія Шептицького поновлювано в 1737 і 1834 роках. 
Про чудесні зцілення від ікони свідчили дари вдячності. Отець 
Громницький прикрасив образ на знак вдячності срібними ризами. Ікона 
зберігається й сьогодні в церкві Різдва Христового. 

*15 липня 1880 р. у м. Тернополі народився доктор філософії, 
історик, архівіст, бібліограф, дійсний член НТШ, делегат УНРади ЗУНР 
Богдан Барвінський.  

Помер 8 лютого 1958 р. у м. Львові. 
*21 липня 1895 р. у с. Пізнанці Гетьманській, нині Пізнанка 

Гусятинського району, народився старшина УСС та УГА, педагог, діяч 
української діаспори в Канаді Михайло Девоссер.  

Помер 15 квітня 1973 р. у м. Торонто (Канада). 
25 липня 1965 р. у с. Носові Підгаєцького району народився педагог, 

літератор, громадський діяч Богдан Іванович Манюк. 
Автор понад ста публікацій у ЗМІ, збірника «Освітянська скриня», 

книг поезій «Між зорями і хрестами», «День предвічний», «Зворотній 
шлях». Друкував свої твори в літературно-мистецькому альманасі 
«Курінь», журналі «Літературний Тернопіль». 

У 2003 р. вийшла у світ його книга «Михайло Фурда — патріот, лідер 
СУМ Америки». 

*28 липня 1865 р. у с. Острові, нині Тернопільського району, 
народився греко-католицький священик, громадсько-освітній діяч, 
ініціатор зведення пам’ятного знака на честь М. Шашкевича на Підлиській 
горі Володимир Кальба.  

Помер 4 листопада 1912 р. у с. Соколівці, нині Буського району 
Львівської області.  

1 серпня 1935 р. у смт Срібному Чернігівської області народився 
літератор, громадський діяч Володимир Григорович Кіріндась. Лауреат 
літературної премії ім. братів Богдана та Левка Лепких, член Національної 
спілки журналістів України, Тернопільської обласної організації 
Національної спілки письменників України. Друкувався в обласних і 
всеукраїнських часописах. Автор поетичних збірок. Укладач, редактор 
книг І. Горбатого, В. Гриба та О. Заячківського. Підготував біографічну 
довідку про почесного краєзнавця А. Малевича. 
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Помер у квітні 2012 р. 
4 серпня 1950 р. учительський інститут у м. Кременці 

реорганізовано в педагогічний інститут. 
9 серпня 1805 р. до м. Бережан перевезено гімназію з м. Збаража. Це 

стало початком для Бережанської гімназії, однієї з кращих середніх шкіл 
Галичини, яка впродовж довгого існування випустила зі своїх мурів тисячі 
свідомої української молоді. 

З 1992 р. твориться нова сторінка її історії. 
*16 серпня 1860 р. у містечку Садгорі, нині в складі м. Чернівців, 

народився греко-католицький священик, почесний крилошанин Львівської 
капітули, громадсько-освітній діяч, посол Галицького сейму, делегат 
УНРади ЗУНР, голова національної ради Борщівського повіту в період 
ЗУНР Олександр Капустинський.  

Помер 10 травня 1938 р. у с. Кудринцях, нині Борщівського району. 
19 серпня 1950 р. у с. Угрині Чортківського району народився актор, 

режисер Іван Григорович Ляховський. Заслужений артист України. 
Зіграв понад 110 ролей: гетьман Дорошенко (однойменна п’єса 

Л. Старицької-Черняхівської), Націєвський («Мартин Боруля» 
І. Карпенка-Карого), Голохвастов («Дамських справ майстер» В. Ільїна, 
В. Лукашова за п’єсою М. Старицького «За двома зайцями»), Освальд 
Альвінг («Привиди» Г. Ібсена) та ін. 

Режисер вистав. Знімався в кіно. Автор публікацій у пресі. 
27 серпня 1995 р. у м. Бережанах відкрито літературно-

меморіальний музей Богдана Лепкого. 
Відбулася реабілітація доброго імені видатного українського поета, 

прозаїка, публіциста, перекладача, літературознавця, художника, видавця, 
професора Богдана Лепкого. Фундаторами музею стали: багатолітній 
хранитель спадщини письменника доктор Роман Смик (США), його син 
Роман — доктор медицини, сестра Стефанія із чоловіком о. Володимиром 
Тарнавським, племінник Б. Лепкого Сильвестр Ремеза, Наталя Головата та 
Ярослава Шафранюк-Завадович (Канада).  

Створений як відділ Тернопільського обласного краєзнавчого музею, з 
2002 р. — самостійний музей, з 2003 р. — обласний комунальний музей.  

Експозиція розміщена в шести залах першого поверху Бережанської 
ратуші. Кожен із залів знайомить відвідувачів із життєвим і творчим 
шляхом письменника. 

Експозиція першого залу вводить у казковий світ дитинства та юності 
майбутнього письменника. Наступний зал — відтворює навчання, а 
пізніше — працю в Бережанській гімназії, де зароджується поетичний і 
художній дар співця Золотого Поділля. Третій зал розкриває краківський 



 17 

період у житті й творчості письменника, що двічі поставав у його житті — 
у 1899—1914 рр. і 1925—1941 рр. Четвертий зал висвітлює життя й працю 
в Німеччині — таборах для військовополонених царської армії під час 
Першої світової війни, редакції «Українського слова», видання творів 
українських класиків та роману «Мазепа» (1925—1929). П’ятий зал 
представляє малярський доробок Б. Лепкого, що налічує 56 картин-
оригіналів. Завершує експозицію шостий зал — «Повернення Україні 
Богдана Лепкого». 

Неоціненними скарбами музею є його експонати, особливо 
прижиттєві видання письменника, серед яких збірки поезій «Осінь» 
(1902), «Стрічки» (1901), «З глибини душі» (1905), «Над рікою» (1905), 
«Писання» (1922), прози «З села» (1898), «З життя» (1905), «Кидаю слова» 
(1911), повісті «Вадим» (1930), «Каяла» (1935), «Сотниківна» (1931), п’ять 
томів роману «Мазепа» (1926—1929), оригінальні світлини гімназистів і 
професорів Бережанської гімназії, родинні фотографії, документи, 
підручники, публікації із часописів, вітальні листівки з нагоди 60-ліття 
Б. Лепкого, малярські роботи. Кожного року фонди музею поповнюються 
більше як 200 експонатами. Заклад постійно відвідують науковці, 
письменники, художники, студенти та учні — щороку близько 10 000 осіб. 

Музей популяризує творчість письменника шляхом проведення 
літературних уроків, вечорів, зустрічей із письменниками, лауреатами 
премії ім. братів Богдана та Левка Лепких, наукових конференцій, 
поетично-пісенних фестивалів, оформлення книжково-ілюстративних 
виставок. Фондами музею користуються для написання наукових робіт. 

Працівники музею здійснюють видавничу діяльність. Серед видань: 
буклет «Великий син Золотого Поділля» (1996), збірник «Богдан Лепкий. 
Присвяти Василеві Стефаникові» (1997), антологія «Високе небо Богдана 
Лепкого» (2001), фотопутівник «Музей Богдана Лепкого» (2002), твори 
Б. Лепкого: «Поезії» (2005), «Прозові твори» (2007), «Казка мойого 
життя» (2014), бібліографічні покажчики, літературно-мистецький 
альманах «Жайвір», щорічні календарики, збірник творів для дітей «Цвіт 
споминів» (2002). Численні дослідницькі праці публікуються в часописах. 

1 вересня 1910 р. у м. Збаражі відкрилася приватна українська 
гімназія. 

1 вересня 1945 р. розпочала свою діяльність Гусятинська 
центральна дитяча бібліотека. 

*4 вересня 1890 р. у с. Вікні, нині Гусятинського району, народився 
греко-католицький священик, громадсько-освітній діяч, заступник 
комісара Скалатського повіту в період ЗУНР Василь Пришляк.  

Помер 4 березня 1970 р. на Львівщині. 



 18 

8 вересня 1910 р. у с. Гиновичах, нині Бережанського району, 
народився польський учений у галузі славістики та літературознавства, 
редактор, доктор філологічних наук, член Польської АН, іноземний член 
НАНУ Мар’ян Якубець. 

Автор праць і монографій з історії літератури східних і південних 
слов’ян, розвитку літературного процесу в Україні та польсько-
українських літературних взаємин. Укладач хрестоматії «Українська 
література» (від Київської Русі до наших днів) українською мовою та з 
коментарями польською. Дослідник творчості А. Брюкнера, А. Міцкевича, 
Ю. Словацького. 

З ініціативи М. Якубця в Польщі видано збірки творів І. Драча, 
Л. Костенко, Р. Лубківського, Д. Павличка. 

Помер у квітні 1998 р. у м. Вроцлаві (Польща). 
*12 вересня 1880 р. у с. Ракобовтах, нині Буського району Львівської 

області, народився правник, делегат УНРади ЗУНР від м. Бережан, 
начальник канцелярії уряду ЗУНР в екзилі Лев Петрушевич.  

Помер 7 травня 1940 р. у м. Львові. 
14 вересня 1915 р. у с. Качанівці, нині Підволочиського району, 

народився священик, теолог, публіцист Микола Шаварин. 
Працював учителем української мови та літератури в селах Качанівка 

та Чернилівка, редакції газети «Нове життя» у м. Скалаті Підволочиського 
району. У 1944 р. М. Шаварина рукопоклав у сан священика єпископ 
Н. Будка. Був призначений парохом с. Іванівки Підволочиського району. 

У березні 1950 р. заарештований та із сім’єю засланий у Томську 
область (нині Російська Федерація). Після звільнення в 1957 р. повернувся 
на Тернопільщину. Був душпастирем підпільної УГКЦ. З 1989 р. — у 
Катедральному соборі в м. Тернополі; викладав у Тернопільській вищій 
духовній семінарії, брав активну участь у громадському житті 
Тернопільщини. Автор публіцистичних, краєзнавчих статей. Зібрав і 
впорядкував матеріали до книги «Весільні вівати» (2006).  

Помер 17 серпня 2011 р. 
20 вересня 1955 р. у с. Козівці Тернопільського району народився 

хормейстер, режисер, громадсько-культурний діяч Михайло Омелянович 
Франків. 

З його участю підготовлено та видано збірки «Ой Андрію, 
Андрієчку», «Вже Миколай у хату йде», «Нова радість стала», «Вже весна 
воскресла», «Сурми кличуть», «Мелодії Тернового поля». Режисер 
творчих звітів районів, Тернопільського обласного музичного училища 
ім. С. Крушельницької, головний режисер свят духовної музики, 
фольклору та народних ремесел, режисер святкувань ювілеїв міст області. 
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Співорганізатор ансамблю «Тернове поле». 
Заслужений діяч мистецтв України (2009). 
20 вересня 1980 р. у м. Бережанах відкрито краєзнавчий музей як 

відділ Тернопільського краєзнавчого музею. Ініціатором створення та 
директором до 1995 р. був Степан Дудар. З 2002 р. музей працює як 
самостійний заклад. 

Складається з 18 залів, у яких — понад 12 тис. експонатів, щорічно 
фонди поповнюються більш як 300 експонатами. 

При музеї створено товариство «Лемківщина» та гурт «Лемкиня», 
клуб вишивальниць. 

26 вересня 1935 р. у с. Ходаках, нині Шумського району, народився 
художник, сценограф, скульптор Казимир Броніславович Сікорський. 
Заслужений діяч мистецтв України. 

Працював художником-проектантом у м. Києві, з 1993 р. — головним 
художником Тернопільського обласного музично-драматичного театру 
(нині академічний театр), де оформив понад 70 вистав. 

Помер 12 квітня 2012 р. у м. Тернополі. 
29 вересня 1875 р. у м. Тернополі відбулися установчі збори 

окружної філії «Просвіти». 
Вересень — листопад 1915 р. Під час Першої світової війни біля 

с. Семиківців, колись Підгаєцького повіту, тепер Теребовлянського 
району, відбулася велика битва Українських січових стрільців із 
російськими військами, яка увійшла в історію яскравою сторінкою 
боротьби стрілецтва проти іноземних поневолювачів. 

Вересень — листопад 1930 р. — масові репресії польського уряду 
щодо українського населення Східної Галичини, зокрема Тернопільщини 
(пацифікація на Тернопільщині). 

За період з 1 по 30 листопада 1930 р. «втихомиренням» було охоплено 
121 село Тернопільського воєводства. Надзвичайно жорстоко пацифікацію 
проводили в Збаразькому, Бережанському, Тернопільському, 
Підгаєцькому, Зборівському повітах. 

Однією із жорстоких антиукраїнських акцій стала ліквідація 
26 вересня 1930 р. Тернопільської державної гімназії з українською мовою 
навчання. Знищувалися пам’ятки української історії та культури. 

1 жовтня 1805 р. у м. Кременці відкрилася Вища Волинська 
гімназія. 

*7 жовтня 1830 р. у с. Садках, нині Шумського району, народився 
православний священик, краєзнавець, історик, фольклорист Апполоній 
Сендульський.  



 20 

Помер 7 січня 1882 р. у с. Сивках, нині Острозького району 
Рівненської області, де перебував на парафії з 1854 р. 

*7 жовтня 1890 р. у с. Джурині, нині Чортківського району, 
народився лікар, доктор медицини, делегат УНРади ЗУНР, співробітник 
Бактеріологічного інституту в м. Відні та Німецького патолого-
анатомічного інституту в м. Празі (Чехія), професор Київського й 
Казанського медичних інститутів Микола Сисак.  

Помер 30 листопада 1959 р. у м. Казані (нині Республіка Татарстан, 
РФ). 

*15 жовтня 1885 р. у с. Лежанівці, нині Гусятинського району, 
народився громадський діяч, член комісаріату Скалатського повіту в 
період ЗУНР Михайло Філь.  

Помер 28 серпня 1927 р. у містечку Гримайлові, нині смт 
Гусятинського району. 

26 жовтня 1990 р. вийшов у світ перший номер газети 
«Відродження». З грудня 1991 р. — «Свобода». Газета Тернопільської 
обласної ради й обласної державної адміністрації. 

«Свобода» — це тематичні добірки «Пам’ять», що вже не один рік 
регулярно з’являються в газеті. 

Щирістю, ніжністю й теплом віє від «Гніздечка». 
Зцілення для душі й тіла будь-якої хвилини запропонує «Народний 

цілитель». 
Точно відповість на найзаплутаніші, найскладніші запитання добірка 

«Читач-газета-читач». 
Про життя у світі, Україні та на Тернопіллі коротко й чітко 

поінформує свободівський «Пульс». 
Жодна проблема суспільно-політичного, духовного, економічного 

життя не залишається поза увагою газети. 
Жовтень 1945 р. — відновили свою роботу Збаразька районна 

бібліотека та районний Будинок культури. 
*5 листопада 1865 р. у м. Копичинцях, нині Гусятинського району, 

народився підприємець, видавець, меценат, громадсько-політичний діяч, 
посол австрійського парламенту, делегат УНРади ЗУНР Михайло 
Петрицький.  

Загинув у більшовицькому ув’язненні в лютому 1921 р. у м. Харкові. 
14 листопада 1930 р. у с. Угрині, нині Чортківського району, 

народився різьбяр, народний майстер декоративно-прикладного мистецтва 
Михайло Миколайович Балакунець. 

Учасник виставок у містах Київ, Львів, Тернопіль, Москва, Пенза. 
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1 грудня 1930 р. у с. Радошівці, нині Шумського району, народився 
поет, публіцист, журналіст, краєзнавець Григорій Радошівський 
(Григорій Якович Баран). 

Був репресований, засуджений до 25 років сталінських таборів і 5 
років позбавлення прав після відбуття покарання. Реабілітований. 

Закінчив факультет журналістики Львівського університету. 
Працював у районній пресі. Був редактором газети «Дзвін», директором 
музею «Зборівська битва». 

У 1965 р. побачила світ його перша книжка «Квіти на постаментах». 
Друкувався в обласній та всеукраїнській пресі, колективних 

збірниках. 
Помер 13 травня 2013 р. у м. Зборові. 
5 грудня 1935 р. у с. Яремівці Ізюмського району Харківської області 

народився співак (ліричний тенор) Микола Іванович Болотний. 
Заслужений артист УРСР, лауреат всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів і фестивалів. 

Працював у Чернівецькій обласній філармонії, солістом і художнім 
керівником Тернопільської обласної філармонії, викладачем 
Тернопільського обласного музичного училища ім. С. Крушельницької. 
Автор музики понад ста пісень і романсів. 

8 грудня 1930 р. засновано Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. 

16—18 грудня 1955 р. розпочала свою роботу Чортківська дитяча 
бібліотека. 

26 грудня 1895 р. до м. Збаража приїхав Іван Франко. Виступав на 
селянському вічі. Познайомився з Антоном Грицуняком, розповідь якого 
лягла в основу повісті «Свинська конституція». 

31 грудня 1845 р. у містечку Куликові, нині смт Жовківського району 
Львівської області, народився письменник, священик, громадсько-
політичний діяч, батько Богдана Лепкого — Сильвестр Лепкий. 

Виступав із літературними творами під псевдонімами Марко Мурава, 
Борислав Борис, Василишин, Лепкий Борис. 

Перший із галичан почав перекладати твори В. Шекспіра українською 
мовою. Лауреат премії ім. Стефана Дубравського. 

Помер 5 червня 1901 р. у с. Жукові Бережанського району, де й 
похований. 

1375 р. — перша письмова згадка про місто Бережани, яке 
розташоване в мальовничій долині р. Золотої Липи. 

19 березня 1530 р. стараннями воєводи Миколи Синявського 
Бережанам надано статус міста, а 26 березня — Магдебурзьке право. 
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У 1534 р. розпочалося будівництво замку, який згодом став 
оборонною спорудою та окрасою міста. Руїни цієї твердині зберігаються й 
донині. 

З 1805 р. у м. Бережанах почала діяти державна гімназія, яка дала 
світові плеяду визначних державних, наукових, військових та культурних 
діячів. 

Головні архітектурні та історичні пам’ятки міста: ратуша (1811 р.), 
Миколаївська церква (ХVІ ст.), Троїцький собор (ХVІІ ст.), замок 
(ХVІ ст.), пам’ятник Т. Г. Шевченку. 

Бережани — батьківщина народної художниці України, лауреата 
Державної премії Т. Г. Шевченка Олени Кульчицької, поета й перекладача 
Сидора Твердохліба, поетеси Оксани Сенатович. Тут жив і працював 
український письменник Андрій Чайковський. 

1550 р. у містечку Гусятині, нині смт, народився релігійно-освітній 
діяч, письменник, брат Северина Наливайка Дем’ян Наливайко.  

Закінчив Острозьку школу, був придворним священиком у князя 
К. Острозького й викладачем Острозької академії. 

У 1594—1596 рр. брав участь у повстанні С. Наливайка. Під час 
Берестейського собору 1596 р. виступав проти укладення унії з Римом. У 
1602—1605 рр. — управитель друкарні в Дерманському монастирі, а 
згодом в Острозі. 

Належав до Острозького літературного гуртка. Автор віршів та 
прозових творів: «Проповіді про Івана Златоустого» (1607), «Октоіх, сиріч 
осмогласник» (1603—1604), «Лікарство на оспалий усмисл чоловічий» 
(1607), а також передмов до перекладів, що видавалися в Дермані та 
Острозі. 

Помер Д. Наливайко в 1627 р. у с. Острозі, нині Рівненської області. 
1560 р. у містечку Гусятині, нині смт, народився організатор 

національно-визвольного руху, козацький гетьман Северин Наливайко. 
Навчався в Острозькій академії, а юнацькі роки провів на Запоріжжі. 

Пізніше служив сотником надвірної корогви князя К. Острозького. 
У 1594—1595 рр. на чолі козацького загону разом із гетьманом 

Г. Лободою здійснив кілька успішних походів у Молдавію та проти турків, 
які набули гучного резонансу в Європі. 

Повстання 1595—1596 рр. в Україні й Білорусі під керівництвом 
С. Наливайка було першим організованим рухом, що започаткував епоху 
національно-визвольної боротьби українського народу проти польського 
поневолення. 

У 1597 р. С. Наливайко прийняв мученицьку смерть. 
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1620 р. почалося будівництво Збаразького замку під керівництвом 
фортифікаторів італійця Андреа дель Аква та голландця Генріха ван 
Пеене. 

Близько 1820 р. у с. Чернихівцях, нині Збаразького району, 
народився народний оповідач Антін Грицуняк.  

Був заможним господарем, неписьменним. Складав притчі, дотепні 
оповідання, сатиричні мініатюри, легенди. 

У 1890-х рр., ставши симпатиком Русько-Української радикальної 
партії, виступав на її вічах і передвиборних мітингах у м. Збаражі та селах 
повіту, Тернополі, Львові. У грудні 1895 р. і в червні 1897 р. у 
Чернихівцях зустрічався з Іваном Франком, який записав й опублікував 
«Притчу про графа Бадені» та «Розбійник і піп». На основі його розповіді 
І. Франко написав оповідання «Свинська конституція». 

Помер 29 березня 1900 р. у рідному селі. 
1890 р. збудовано готель «Подільський» (нині «Україна»). 
Документи засвідчують, що збудували готель у 1890 році, а інші 

прибудови датуються 1910 та 1928 роками.  
На початку ХХ ст. готель мав власний водогін, центральне опалення, 

ванни й навіть таку новинку, як електричне освітлення, яке тільки 
впроваджувалося в місті. При готелі були також стайні та возівня. 

1945 р. почала працювати Теребовлянська центральна районна 
бібліотека. 

1980 р. утворено народну хорову капелу «Зоринка» (від 2002). У 
1980 р. засновано як хоровий гурток міського Палацу піонерів. З 
1988 р. — зразковий художній колектив. У 1996 р. — дитяча хорова 
школа. 

Засновник і незмінний керівник — І. Доскоч, хормейстер і 
диригент — А. Свідун. 

1985 р. — випущено пам’ятний знак на відзначення 500-річчя 
Запорізької Січі «Байда Вишневецький». 

1995 р. — вийшов регіональний річник «Тернопілля — 95», 
започаткований як щорічник у видавництві «Збруч». Світ побачили 
чотири томи (95, 96, 97, 98—99) у твердій палітурці. Висвітлюється 
минуле й сучасне краю. 

 
 

______________ 
* Подав П. Гуцал 
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5 СІЧНЯ 
75 років із часу заснування Чортківського педагогічного 

училища імені Олександра Барвінського 
(5.01.1940) 

Історія педагогічного училища в Чорткові бере свій початок із 5 січня 
1940 року, коли в місті розпочала діяльність педшкола. Саме тут готували 
спеціалістів для початкових шкіл Тернопільщини. У 1945 році заклад 
реформовано в педагогічне училище, якому в 2003 році присвоєно ім’я 
нашого земляка Олександра Барвінського. 

Чортківське педагогічне училище імені Олександра Барвінського — 
вищий навчальний заклад І рівня акредитації обласної комунальної 
власності. Це один із відомих закладів педагогічної освіти Західної 
України, який готує фахівців за освітньо-кваліфікаційною програмою 
«Молодший спеціаліст». 

До традиційних спеціальностей належать: «Початкове виховання», 
«Музична педагогіка і виховання». З 1999 року додалася ще й «Соціальна 
педагогіка». 

В училищі працює 130 кваліфікованих викладачів. Це фахові 
теоретики й практики, які дають студентам глибокі знання та системні 
навички. Більшість із них мають вищу категорію, а третя частина — 
педагогічне звання. 40% викладачів училища нагороджені значком 
«Відмінник освіти України». 

В училищі навчається в середньому 800 студентів, щороку їх кількість 
збільшується.  

До послуг студентів — понад три десятки навчальних кабінетів і 
лабораторій, близько сорока аудиторій для індивідуальних занять 
музикою, хоровий та оркестровий класи, лінгафонний кабінет, три 
майстерні, три комп’ютерних класи, зал для занять ритмікою та 
хореографією, два спортивних зали, актовий зал, стрілецький тир, 
методичний кабінет, дві бібліотеки (одна — з музичною літературою), у 
яких уміщено фонд навчальних посібників і підручників. 

Аудиторії, класи, спеціалізовані кабінети оснащені сучасним 
обладнанням, приладами та обчислювальною технікою, естетично 
оформлені. Сформована й база сучасних навчальних аудіо- і відеозаписів. 
Усі навчальні корпуси об’єднані в єдину локальну мережу з 
можливостями безлімітного доступу до інтернету. 

У 1992 році в мальовничому місці біля Серету відкрито гуртожиток 
педагогічного училища. Нині в ньому мешкає понад півтисячі студентів. 
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У Чортківському педагогічному училищі панує атмосфера 
співтворчості між студентами й викладачами. Наставники дуже серйозно 
ставляться до предметів, які викладають, але можуть розважити студентів 
і добрим жартом, заохотити до роботи лагідною посмішкою. Кожен 
викладач має Божу іскру доброти, доброзичливості, чесності, мудрості, 
душевної теплоти й власної гідності. 

Але справжніми господарями училища є студенти. Вони — головні 
особи, навколо яких вирують події. Усе підпорядковано студентам. А 
викладачі гордяться тим, що залишають за ними вирішальний голос у 
розв’язанні багатьох проблем колективу. 

Щороку сотні випускників покидають стіни рідного училища, а 
згодом стають заслуженими вчителями, керівниками шкіл, закладів освіти, 
мистецькими керівниками. Минає час, але в пам’яті кожного випускника 
залишаються найкращі спогади про студентські роки, добрих і 
справедливих викладачів. 

У грудні 2013 року училище реорганізовано в Чортківський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського. 

О. Кучма 
Література 

Пахолок, Р. Привабливе сучасне обличчя училища : [про матер.-техн. і 
навч. базу, організацію навч. процесу в Чортків. пед. уч-щі 
ім. О. Барвінського] / Р. Пахолок // Свобода. — 2010. — 18 черв. — 
С. 3. — (Флагман освіти і науки України). 

Пахолок, Р. Час спогадів і надій : [розмова з дир. Чортків. пед. уч-ща 
ім. О. Барвінського Р. Пахолком] / вела Т. Брик // Свобода. — 2010. — 
1 січ. — С. 3 : фотогр. — (Погляд зблизька). 

*** 
Кучма, О. Справжні господарі — студенти : [про організацію навч. та 

вихов. процесу в Чортків. пед. уч-щі ім. О. Барвінського] / О. Кучма // 
Вільне життя плюс. — 2010. — 26 берез. — С. 5. — (У Чортківському 
педагогічному). 

Маньовська, В. «Гляньте, прийшов Барвінський з вічності на урок» : 
[про відзначення 70-ліття із часу заснування Чортків. пед. уч-ща 
ім. О. Барвінського та відкр. пам’ятника відомому вченому] / 
В. Маньовська // Вільне життя плюс. — 2010. — 12 трав. — С. 6 : 
фотогр. — (Ювілеї). 

*** 
Довгань, В. Вічний плин музики : [історія, творчі здобутки оркестру 

нар. інструментів Чортків. пед. уч-ща ім. О. Барвінського] / В. Довгань // 
Соломія. — 2010. — № 1 (берез.). — С. 2 : фотогр. 
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Степанюк, О. Пісня єднає нас : [фестиваль-конкурс «Зорепад пісень — 
2010», приуроч. до 70-річчя із часу створення Чортків. пед. уч-ща 
ім. О. Барвінського] / О. Степанюк // Вільне життя плюс. — 2010. — 
26 берез. — С. 8. — (Фестиваль-конкурс). 

Яремчук, Х. Пісня буде поміж нас : [муз. вечори в Чортків. пед. уч-щі 
ім. О. Барвінського] / Х. Яремчук // Вільне життя. — 2009. — 21 серп. — 
С. 3. — (Відлуння свят). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2009. — 112 с. 

Про Чортківське педучилище ім. О. Барвінського: С. 30—33. 
7 СІЧНЯ 

70 років від дня народження  
Богдана Олексійовича Грабовського 

(7.01.1945) — журналіста, письменника, громадського діяча 

Народився 7 січня 1945 року в селищі Перший квартал Приозерського 
району Архангельської області (нині — Російська Федерація). 
Письменник, публіцист, громадський діяч. Закінчив Львівський 
національний університет ім. І. Франка (1969). Працював у газетах: «За 
радянську науку», «Ленінська молодь» (обидві — м. Львів), «Вільне 
життя» (м. Тернопіль, 1969—1983). З 1985 року — в обласній державній 
телерадіокомпанії: редактор радіо, головний редактор телебачення, 
директор радіо, заступник генерального директора.  

Член Національних спілок журналістів (1974) і письменників (2007) 
України. Заслужений журналіст України (2002). 

(Із книги «Письменники Тернопілля») 
Література 

Грабовський, Б. Воробіївський порив : гал. повість / 
Б. Грабовський. — Т. : Підручники і посібники, 2006. — 168 с. 

Грабовський, Б. І криниці вичерпуються : гал. оповідання / 
Б. Грабовський. — Т. : Збруч, 2010. — 248 с. 

Грабовський, Б. Небезпечно вірити і не вірити : гал. повість ; 
Відземки / Б. Грабовський. — Т. : Воля, 2002. — 252 с. 

Грабовський, Б. Оцвітина : гал. повість / Б. Грабовський. — Т. : Терно-
граф, 2004. — 192 с. 

Грабовський, Б. О. Фігова брость : проза / Б. О. Грабовський. — Т. : 
Тернограф, 2013. — 280 с. 

 



 27 

*** 
Грабовський, Б. Де жили древляни : [оповідання] / Б. Грабовський // 

Літературне Тернопілля, 1984—2007 рр. : антологія. — Т., 2007. — 
С. 174—180. 

*** 

Богдан Грабовський : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 
1984—2007 рр. : антологія. — Т., 2007. — С. 173. 

Богдан Грабовський — письменник, публіцист, громадський діяч : 
[біогр. довідка] // Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки 
письменників України. — Т., 2010. — С. 31 : фотогр. 

Машлянка, Б. Богдан Грабовський видав «бомбу» : [про кн. терноп. 
автора «Оцвітина»] / Б. Машлянка // Місто. — 2004. — 8 груд. — С. 6. 

Новосядлий, Б. Чи завше плодоносить красен цвіт? : [про терноп. ж-
ста Б. Грабовського та його повість «Оцвітина»] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2005. — 11 січ. — С. 4 : фотогр. — (Щойно з друку). 

Сорока, П. «Минуле немилосердне до тих, хто не хоче на ньому 
вчитися…» : Нотатки на берегах кн. Богдана Грабовського «Воробіївський 
порив» / П. Сорока // Вільне життя. — 2006. — 29 лип. — С. 3. — (Щойно 
прочитане). 

Сорока, П. Томографія ринкового черева. Про нову повість Богдана 
Грабовського [«Фігова брость»] / П. Сорока // Вільне життя плюс. — 
2013. — 20 верес. — С. 5 : іл. — (На книжкову полицю). 

Фарина, І. Порив Воробіївського лісу / І. Фарина // Свобода. — 
2006. — 13 верес. — С. 7. 

*** 
Мельничук, Б. Грабовський Богдан Олексійович (07.01.1945, с-ще 

Перший квартал Приозер. р-ну Архангел. обл., нині РФ) — журналіст, 
публіцист / Б. Мельничук // Тернопільський енциклопедичний словник. — 
Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 409 : фотогр. 

7 СІЧНЯ 
60 років від дня народження  

Анатолія Олександровича Сивирина 
(7.01.1955—16.03.2011) — письменника, правознавця 

Народився 7 січня 1955 року в с. Остапівці Миргородського району 
Полтавської області. Навчався в Остапівській середній школі, потім у 
Кременчуцькому гірничому технікумі на факультеті «Експлуатація 
автотранспорту». У 1973—1975 роках проходив строкову військову 
службу в м. Чернівцях. У 1977 році за направленням МВС України 
поступив на службу в міліцію. У 1984 році закінчив Київську вищу школу 
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МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського, спеціалізація — правознавство. До 
2005 року працював у Державтоінспекції УМВС України в Тернопільській 
області, полковник міліції. 

Літературну діяльність розпочав у 2002 році, написавши роман 
«Хрест Лугового». Автор семи книг із творами драматично-
пригодницького жанру. Його повісті та оповідання неодноразово 
друкувалися в обласних часописах «Свобода», «Вільне життя», «Досьє-
02» та «Четверта влада». Нагороджений грамотами Тернопільської 
обласної ради, облдержадміністрації (2004) та Національної спілки 
письменників України (2005) за вагомий внесок у розвиток української 
літератури. Дипломант Всеукраїнського конкурсу ім. Володимира 
Вихруща (2004). 

Член Національних спілок журналістів (2003) та письменників 
України (2004). 

Помер 16 березня 2011 року. Похований у м. Тернополі. 
(Із книги «Літературне Тернопілля, 1984—2007 рр.») 

Література 
Сивирин, А. Відрікаюсь тебе, сатано : пригод. роман ; З мечем 

духовним : повість / А. Сивирин. — Т. : Джура, 2004. — 108 с. 
Сивирин, А. Ні грошей, ні слави? : повісті, оповідання / 

А. Сивирин. — Т. : Джура, 2006. — 272 с. 
Сивирин, А. Сканер : повість / А. Сивирин. — Т. : Джура, 2009. — 

180 с. 
Сивирин, А. Таємниця Старого лісу / А. Сивирин. — Т. : Джура, 

2008. — 224 с. 
Сивирин, А. Хрест Лугового : роман / А. Сивирин. — Т. : Підручники 

і посібники, 2002. — 174 с. 
*** 

Сивирин, А. О. Ай, рус, рус! : 60-річчю визволення України від нім.-
фашист. загарбників присвячую / А. О. Сивирин // Досьє-02. — 2004. — 
№ 17 (листоп.). — С. 11. — (З творчого доробку). 

Сивирин, А. Домовик : [проза] / А. Сивирин // Літературний 
Тернопіль. — 2011. — № 2. — С. 8—11. — (Щойно з друку). 

Те ж // Досьє-02. — 2011. — № 2. — С. 4 : фотогр. 
Сивирин, А. Кара Божа : [оповідання] / А. Сивирин // Тернопіль. — 

2008. — № 1. — С. 57—71 : фотогр. 
Сивирин, А. Перевертень : оповідання / А. Сивирин // Літературний 

Тернопіль. — 2010. — № 3. — С. 9—18 : портр. — (Мала проза). 
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*** 
Сивирин, А. Анатолій Сивирин про себе, міліцію і … літературу : 

[розмова із заст. облдержавтоінспекції, прозаїком] / вела О. Чорна // 
Свобода. — 2003. — 18 груд. — С. 3 : фотогр. — (Інтерв’ю напередодні 
професійного свята). 

*** 
Андрушків, Б. Таємниці, розкриті нашим сучасником : [про зб. 

«Таємниці Старого лісу» А. Сивирина] / Б. Андрушків // Четверта 
влада. — 2007. — 12 груд. — С. 4. 

Вільчинський, О. Остання повість Анатолія Сивирина [«Сканер»] / 
О. Вільчинський // 20 хвилин. — 2011. — 15—16 лип. — С. 19. 

Коріненко, П. Як прояв синівської вдячності : [про оповідання 
«Окупація» А. Сивирина] / П. Коріненко // Свобода. — 2003. — 
16 серп. — С. 4. — (Щойно прочитане). 

Коропецька, У. Той, хто бачить наскрізь : [про нову пригод. повість 
«Сканер» А. Сивирина] / У. Коропецька, Б. Мельничук // Вільне життя 
плюс. — 2010. — 22 груд. — С. 9. — (З реального). 

Сіра, Г. «Найкраще, що ти можеш осягнути, відчути і побачити, — в 
тобі і в людях» : [про літ. творчість у житті колишнього заст. начальника 
облдержавтоінспекції А. Сивирина] / Г. Сіра, П. Колісник // Вільне життя 
плюс. — 2010. — 20 серп. — С. 6 : портр. — (Сучасники). 

Цимбалюк, М. Останній романтик у міліцейських погонах / 
М. Цимбалюк // Нова Тернопільська газета. — 2011. — 23—29 берез. — 
С. 5 : портр. — (Імена). 

*** 
Барна, В. Сивирин Анатолій Олександрович (07.01.1955, с. Остапівка 

Миргород. р-ну Полтав. обл.) — письменник, правознавець / В. Барна, 
Б. Мельничук // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — 
Т. 3 : П — Я. — С. 253—254 : фотогр. 

Анатолій Сивирин : [письменник, правознавець] // Письменники 
Тернопілля : Члени Нац. спілки письменників України. — Т., 2010. — 
С. 84—85 : фотогр. 

*** 
Пам’ять про Анатолія Сивирина вічно житиме у наших серцях : 

[некролог] // Досьє-02. — 2011. — № 6. — С. 2 : портр. — (Співчуття). 
Анатолій Сивирин : слово прощання // Літературна Україна. — 

2011. — 7 квіт. — С. 13 : портр. — (У плині часу). 
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14 СІЧНЯ 
100 років від дня народження Богдана Антківа 

(14.01.1915—22.12.1998) — актора, композитора й диригента, 
заслуженого артиста УРСР 

Народився 14 січня 1915 року в с. Острові Тернопільського району. 
У 1934 році Б. Антків закінчив диригентські курси при Тернопільській 

українській музичній школі. У 1940—1941 pоках працював хормейстером 
Тернопільської хорової капели при філармонії. У 1944—1945 pоках — 
провідний актор Тернопільського театру ім. І. Франка з основною базою в 
Тернополі та Чорткові, а після реорганізації двох тоді діючих театральних 
колективів продовжив працювати в новоствореному Тернопільському 
музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Саме в ці роки розвинувся 
мистецький талант Б. Антківа, з кожною роллю зростала його 
майстерність. Він був улюбленим митцем глядачів. Його професійний 
голос полонив усіх відвідувачів театру. 

Про те, як він майстерно зіграв роль ватажка козацьких повстань 
Наливайка, писалось майже у всіх газетах Тернополя, Львова, Києва. Він 
став лауреатом «Першої театральної весни» на республіканському рівні. 

У галереї створених Б. Антківим високохудожніх образів на 
тернопільській сцені були: Наливайко («Наливайко» за Іваном Ле та 
В. Серпковим), Недобитий («Невольник» М. Кропивницького), угорський 
боярин («У неділю вранці зілля копала» за О. Кобилянською), Гриць («Ой 
не ходи, Грицю» М. Старицького), Довбня («Повія» за Панасом Мирним) 
та ін. 

Б. Антків також зробив музичне оформлення декількох вистав, його 
перу належить музика до романсів «Жалю, мій жалю» та «Ой ти, 
дівчино», хоровий твір «Лічу в неволі дні і ночі» на слова Т. Шевченка. 
Популярною стала його пісня «Романе, Романе» на слова поета 
М. Петренка. 

Без відриву від акторської праці Богдан Антків закінчив клас 
диригента професора Ю. Луціва у Львівській консерваторії 
ім. М. Лисенка. 

З 1963 року й до останніх днів свого життя Б. Антків був провідним 
актором Львівського академічного драматичного театру 
ім. М. Заньковецької. Поряд із створенням глибоких, типових і щедрих 
серцем образів — Стасова, Старицького в довгорепертуарній виставі 
І. Рябокляча «Марія Заньковецька», глядачів захоплювали ще його ролі 
Сулімана («Сестри Річинські» за Іриною Вільде), дядька Лева («Лісова 
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пісня» Лесі Українки), Кобзаря («Гайдамаки» за Т. Шевченком) та 
багатьох інших. 

Богдан Антків зайнявся по сумісництву диригуванням хору 
Львівського університету, але найбільше — збагаченням репертуару 
театру заньківчан. З-під його пера вийшли художньо завершені 
інсценізації високого драматичного класу «Сестри Річинські» та «Рута на 
камені» за мотивами творів Ірини Вільде, «На зламі ночі» за 
Р. Іваничуком, «Прапороносці» за О. Гончарем (у співавторстві із 
С. Данченком), трилогія «Мазепа» за Б. Лепким. 

А ще Богдан Антків був автором низки газетно-журнальних статей 
про митців театру ім. М. Заньковецької: Сусанну Коваль, Семена Оніпка, 
Дем’яна Козачковського. Читав лекції з питань музично-хорового 
виховання в театральній студії при театрі заньківчан. 

Помер 2 грудня 1998 року. Похований у м. Львові. 
П. Медведик 

Література 
Брилинський, Ю. І з роси, і з води, і з кожної калабаньки / 

Ю. Брилинський // Високий замок. — 1995. — 17 січ. 
Медведик, П. Спогади про Богдана Антківа / П. Медведик // 

Подільське слово. — 1999. — 16 січ. 
Ротар, Д. Театр Богдана Антківа / Д. Ротар // Русалка Дністрова. — 

1996. — № 4 (лют.). 
*** 

Антків Богдан Михайлович (14.01.1915, с. Острів, тепер Терноп. р-ну, 
Терноп. обл. — 22.12.1998, Львів) — актор, диригент, композитор, 
драматург, перекладач, заслужений артист України (1952) // Матеріали до 
українського біографічного словника : короткі біогр. довідки. — К., 
2006. — Вип. 1 : А — К. — С. 153. — Бібліогр.: 5назв. 

*** 
Дуда, І. Антків Богдан Михайлович (14.01.1915, с. Острів, нині 

Терноп. р-ну — 22.12.1998, м. Львів) — актор, драматург, диригент, 
композитор / І. Дуда, П. Медведик // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 44 : фотогр. 

Медведик, П. К. Антків Богдан Михайлович (14.01.1915, с. Острів 
Терноп. пов., Галичина, нині Терноп. р-ну Терноп. обл. — 22.12.1998, 
Львів) — драматичний актор, диригент, композитор, драматург / 
П. К. Медведик // Енциклопедія сучасної України. — К., 2001. — Т. 1 : 
А. — С. 565 : фотогр. 
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*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2009. — 112 с. 

Про Б. Антківа: С. 35—37. 

20 СІЧНЯ 
70 років від дня народження  

Богдана Михайловича Іваноньківа 
(20.01.1945) — діяча культури, диригента,  

заслуженого артиста України 

Відомий в Україні та поза її межами хоровий диригент, педагог, 
культурно-мистецький діяч, заслужений артист України, художній 
керівник і головний диригент камерного хору Тернопільської обласної 
філармонії Богдан Михайлович Іваноньків народився 20 січня 1945 року в 
с. Ріпинцях Бучацького району Тернопільської області в селянській сім’ї.  

Диригування хором вперше привернуло увагу Б. Іваноньківа в той час, 
коли він навчався на третьому курсі Івано-Франківського державного 
музичного училища на відділі народних інструментів, опановуючи такі 
інструменти, як фортепіано, акордеон та домру. Неабияку роль у цьому 
відіграли і його педагоги: Борис Федорів з вокалу та Михайло Магдій із 
диригування. 

Після закінчення Івано-Франківського музичного училища Богдан 
Михайлович, як кращий випускник, працював викладачем вокалу та 
концертмейстером у Снятинському культурно-освітньому училищі, що на 
Прикарпатті. 

З 1967 по 1972 роки Богдан Іваноньків — студент Львівської 
державної консерваторії ім. М. В. Лисенка. Тут він одночасно навчався на 
двох факультетах: диригентсько-хоровому (клас професора Ю. Луціва) та 
вокальному (клас професора М. Байко). Крім того, Б. Іваноньків 
відвідував заняття відомих педагогів-диригентів М. Колесси, Є. Вахняка, 
М. Антківа, від яких узяв усе те краще, що було в їхній педагогічній 
практиці. Удосконалюючи свої знання з вокалу, він деякий час приватно 
займався у відомого вокального педагога О. Бандрівської — племінниці 
славетної співачки С. Крушельницької.  

Під час навчання в консерваторії майбутній маестро удосконалював 
свої практичні знання та вміння в роботі з аматорськими хоровими та 
вокальними колективами, зокрема зі студентською хоровою капелою 
Львівського державного університету ім. І. Франка, яку він сам 
організував і довів до високого мистецького рівня. Визначною подією в 



 33 

його житті залишилася праця з вокальним чоловічим квартетом, який діяв 
при цьому навчальному закладі. За успішне керування колективом 
Б. Іваноньків отримав письмову подяку від славетного українського 
співака І. Козловського.  

Після завершення навчання у Львівській консерваторії Б. Іваноньків 
повернувся на Тернопільщину: спочатку працював художнім керівником 
обласної філармонії (1972—1974), а опісля — викладачем хорових 
дисциплін Тернопільського державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької (до 1993 року). 

Із самих початків роботи зі студентами в класі Б. Іваноньків навчав їх 
щоденної системної праці, вивчення напам’ять хорових партій та партитур 
(остання активізує вироблення музичного слуху, музичної пам’яті та 
вільного почування в майбутньому перед хоровим колективом). Як 
результат такої роботи — випускники — народний артист України 
Я. Лемішка, заслужені артисти України Н. Чорпіта, Б. Репка, О. Лилик, 
хормейстер національної капели України «Думка» Ф. Фещак, керівник 
Тернопільського гурту «Світозари» І. Ясній та ін. — стали гордістю його 
класу. 

Богдан Іваноньків — багатолітній керівник народної чоловічої хорової 
капели «Кооператор» (1974—1987). Колектив під його керівництвом — 
яскрава сторінка в хоровому мистецтві не тільки Тернопільського краю, 
але й усієї Української республіки та колишнього Радянського Союзу. 

Чоловіча хорова капела «Кооператор» під керівництвом Богдана 
Іваноньківа неодноразово виступала з концертами в багатьох селах та 
містах Радянського Союзу, а також за кордоном (Болгарія, Польща, 
Чехословаччина). Десять творів із репертуару цього колективу було 
записано на грамплатівку фірми «Мелодія», а в 2004 році перезаписано на 
компакт-диск.  

Богдан Михайлович багато сил і творчої енергії вклав у мистецьке 
життя Струсівської заслуженої самодіяльної капели бандуристів «Кобзар» 
(1972—1999). Завдяки його професіональним підходам колектив досягнув 
високого рівня. Доказом цього є неодноразове залучення Струсівської 
капели бандуристів «Кобзар» під керівництвом Б. Іваноньківа до урядових 
концертів, присвячених пам’ятним датам держави, які відбувалися в 
Тернополі, Києві, Москві та за кордоном (у Польщі, Болгарії, Німеччині, 
Франції, США, Канаді).  

Як керівник-новатор, Б. Іваноньків увів у склад Струсівської капели 
бандуристів «Кобзар» додаткові народні інструменти, які надали 
колективу особливого колоритного звучання, розширили амплітуду 
трактування художніх образів, збагатили репертуар. Тому ряд українських 
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і зарубіжних музичних критиків та високопрофесійних музикантів 
захоплювалися цим колективом. 

Дбаючи про майбутнє поповнення колективу, Богдан Михайлович у 
другій половині 80-х років XX століття організував на базі 
Теребовлянського культурно-освітнього училища ансамбль хлопчиків-
бандуристів «Кобзарик», більшість яких поповнили лави основного 
складу капели бандуристів і стали її окрасою.  

У 1987 році за значну культурно-мистецьку та концертно-виконавську 
діяльність, а також високий професійний рівень підготовки хорових 
колективів Б. Іваноньків отримав мистецьке звання «Заслужений артист 
України». Це була справжня оцінка його подвижницької діяльності на ниві 
українського музичного мистецтва. 

Найвищого злету Струсівська заслужена капела бандуристів «Кобзар» 
набула в період національного відродження України. Колектив підготував 
і представив слухачам такі концертні програми, як «Історичні та козацькі 
пісні», «Колядки та щедрівки», «Стрілецькі та повстанські пісні», 
«Літургійна музика українських композиторів», що неодноразово тішили 
публіку «своїм артистизмом, своєрідністю інтерпретації та 
неординарністю самого представлення». 

З 1994 по 2011 роки Б. Іваноньків працював на посаді доцента 
кафедри вокально-хорових дисциплін Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Багато вмінь та практичних 
навичок він передав студентам — майбутнім учителям музичного 
мистецтва. Тут він керував студентським камерним хором та вів клас 
диригування й вокалу. 

За час роботи зі студентським камерним хором Інституту мистецтв 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
Б. Іваноньків підготував 4 повних концертних програми. У них гідне місце 
займають і твори великої форми — кантати «Радуйся, ниво неполитая» 
М. Лисенка на слова Т. Шевченка, «Хустина» Л. Ревуцького на слова 
Т. Шевченка, «Вечорниці» П. Ніщинського (сценічний варіант), 
фрагменти зі Святої літургії Лесі Дичко та ін.  

З 2011 року Б. Іваноньків —  художній керівник та головний диригент 
камерного хору Тернопільської обласної філармонії. За декілька місяців 
роботи з філармонічним хором він підготував нову концертну програму із 
творів зарубіжних і українських композиторів, ряд концертних програм. 
Серед них: «Зарубіжна хорова музика», «Колядки і щедрівки», «Сучасні 
твори українських композиторів» та ін. Під керівництвом маестро 
камерний хор Тернопільської обласної філармонії вперше виконав із 
симфонічним оркестром хорову кантату «Заповіт» С. Людкевича, 
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«Carmina burana» К. Орфа та «Вечорниці» П. Ніщинського. Виконання цих 
творів стало справжньою культурно-мистецькою подією не тільки в 
м. Тернополі, а й в Україні загалом. 

За статтею Я. Лемішки 
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27 СІЧНЯ 
100 років від дня народження Якова Гніздовського 

(27.01.1915—8.11.1985) — українського графіка, живописця,  
кераміста, мистецтвознавця 

Народився 27 січня 1915 року в с. Пилипчому, нині Борщівського 
району. Навчався в початковій школі в рідному селі, в українській 
приватній гімназії м. Чорткова та Промислово-мистецькій школі 
м. Львова. Деякі малюнки юного маляра вміщували видання «Світ 
дитини», «Дзвіночок», «Наш приятель» та гумористичний журнал 
«Комар». У 1936 році Якову було надано стипендію від митрополита 
Андрія Шептицького на мистецькі студії в Німеччині, але польський уряд 
не видав йому для поїздки закордонного паспорта. Тому 1938 року він 
вступив до Варшавської Академії мистецтв. 

Із початком Другої світової війни Я. Гніздовський виїхав до 
м. Бухареста, потім до м. Рима і, нарешті, до м. Загреба, де його прийняли 
до Академії мистецтв. Закінчивши в 1942 році студії малярства та графіки, 
додатково вивчав скульптуру І. Мештровича. По закінченні війни жив у 
м. Мюнхені, де ілюстрував видання Мистецького українського руху, 
ілюстрував і дописував до щомісячного журналу «Арка». Ряд полотен 
присвятив життю й побуту українських скитальців у таборах повоєнної 
Німеччини. У 1949 році емігрував до США та поселився в м. Сент-Полі, 
штат Міннесота, а в 1950 році переїхав до Нью-Йорка. 

Мистецькі праці Я. Гніздовського отримали перше визнання в 
Міннеапольському інституті мистецтв (друга премія за олійний 
натюрморт та дереворити, виконані ще в студентські роки). У 1952 році 
він створив декоративні лінорити «На човні», «Бібліотека», «Біля 
дзеркала». До першої декоративної групи його олійних полотен належать 
«Чотири натюрморти» (1953), «Вівці відпочивають» (1954), а до другої 
символічної — «Тайна вечеря», «Добрий пастир» (1954) та «Розп’яття» 
(1955). У м. Нью-Йорку перед Я. Гніздовським гостро постала проблема 
збереження національної ідентичності, і він віднайшов у давньоруських 
формах те, що найповніше відповідало духові часу, мало 
загальнолюдський характер. Після чотирьох років наполегливої праці він 
влаштував у Вард Егглестон Галереї першу персональну виставку олійних 
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картин, кераміки та малої скульптури. Філадельфійська газета «Америка» 
писала: «Зберігаючи звання «модерного» скульптора, він рівночасно 
додержує українськості, так би мовити, істоти українського традиційного 
духу. В його теракоті знаходимо спорідненість із трипільською 
мальованою керамікою, на якій митець будує свою творчість. 
Я. Гніздовський майстерно інтерпретує староукраїнське мистецтво 
неолітичної доби, надаючи йому нових абстрактних форм. Мусимо 
висловити жаль, що на виставці не було графіки, бо Гніздовський є 
насамперед митець-графік, якого можна сміливо поставити побіч 
неперевершеного Нарбута». 

1956 року Гніздовський поїхав до м. Парижа, де перебував майже два 
роки. Тут створив ряд урбаністичних малюнків, картини «Міст 
Олександра Третього», «Авеню Гюго», серію композицій, присвячених 
паризькому метро. Мав три персональні виставки. Там одружився зі 
Стефанією Кузан, українкою, народженою у Франції, дочкою емігрантів із 
Галичини. Повернувшись 1958 року до м. Нью-Йорка, Я. Гніздовський 
знову зайнявся дереворізами. Основною їх темою була переважно флора й 
фауна, рідше — краєвиди, іноді — людина. Домашні та дикі тварини, 
вазони й польові трави, соняшники й качани капусти, кошики з 
помідорами, яблуками, яйцями, стрункі тополі та міцні дуби, верби, 
окраєць житнього хліба й довга французька булка — ці та багато інших 
предметів стають основними сюжетами для художника. Я. Гніздовський 
виконав кілька дереворізів-портретів діячів української культури: 
М. Березовського, О. Довженка, Д. Бортнянського. Вражає філігранною 
технікою виконання його робота «Вівця» (1961). Йому чудово вдавалися 
ажурні плетива безлистих дерев: «Алея» (1960), «Тополя» (1964), 
«Капуста» (1964), «Безлисте дерево» (1965). Однією з вершин його 
творчості вважається дереворіз «Соняшник» (1962), що часто 
використовувався як емблема виставок майстра. Він також виконав розпис 
іконостасу в церкві Святої Трійці в м. Кергенксоні (штат Нью-Йорк). 

Я. Гніздовський виявив себе і як вдумливий автор есе про суть 
образотворчого мистецтва взагалі та українського зокрема. Його 
спостереження й роздуми вийшли в м. Нью-Йорку окремою книжкою 
«Гніздовський: малюнки, графіка, кераміка, статті» (1967). Усе життя 
митець цікавився книжковим знаком, зробив багато екслібрисів, був 
членом журналістського Товариства екслібрисів Великобританії та членом 
Американського товариства любителів і творців книжкового знака. Збірка 
створених ним екслібрисів вийшла друком 1986 року. У 1975 році вийшов 
англійською мовою класифікаційний альбом-каталог графічних праць (219 
репродукцій) під назвою «Дереворізи Жака Гніздовського: 1944—1975». 
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Виправлене видання, яке включає всі естампи митця, з’явилося друком 
1987 року. 

Коріння тем і мотивів творчості Я. Гніздовського знаходилося в 
Україні. Він розробив проект і створив за ним нову українську абетку, бо 
вважав, що «гражданский шрифт», запроваджений Петром І, спотворював 
давньоруську кириличну азбуку. Зробив цикл ілюстрацій до ювілею 
видання «Слова о полку Ігоревім», що вийшло з друку у Філадельфії 
1950 року за редакцією Святослава Гординського. Митець оформив 
збірник «Львів», титульні сторінки журналів «Сучасність», «Авангард», 
книг «Історія русів», «Козаки в Московії», поетичних збірок 
Е. Андієвської, В. Симоненка та багатьох інших. 

Помер Я. Гніздовський 8 листопада 1985 року в м. Нью-Йорку. Прах 
був похований у Колумбарії собору Святого Івана Богослова, а пізніше 
перевезений до с. Пилипчого.  

Митець залишив помітний слід у гравюрі по металу, малій скульптурі, 
кераміці, рисунках тканин. 

Картини Я. Гніздовського зберігаються в музеях Бостона, Філадельфії, 
Клівленда, Делавера, Вашингтона (Білий дім, університет), ПАР, Іспанії та 
інших країнах. По всьому світу відбувалися й персональні виставки творів 
митця, але в Україні до недавнього часу вони були невідомими. Тільки 
1990 року виставка з 50 дереворізів Я. Гніздовського експонувалася в 
Державному музеї українського образотворчого мистецтва в м. Києві, а 
згодом у Львівському, Тернопільському, Чернівецькому й Івано-
Франківському музеях. Дружина та донька митця подарували ці 
дереворізи в постійний фонд музеїв. У травні 1990 року п. Стефанія 
Гніздовська відвідала Борщівський краєзнавчий музей і для постійної 
експозиції передала особисті речі митця. У жовтні 1992 року в 
с. Пилипчому відкрито музей Якова Гніздовського. 

На 10-річчя смерті митця Інформаційне агентство США в м. Києві 
організувало в Україні пересувну виставку його творів. Виставки також 
були влаштовані до 80-річчя від дня народження та на 10-ту річницю 
смерті Я. Гніздовського в Українському інституті модерного мистецтва в 
м. Чикаго та Українському музеї в м. Нью-Йорку. 

М. Хохляк, Є. Фалендиш 
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27 СІЧНЯ 

75 років тому засновано  
Тернопільську обласну бібліотеку для дітей 

(27.01.1940) 

75 років — вік мудрості, добрих традицій, досвіду, досягнення 
вершин у професійному становленні. Оцінюючи минуле, зважуючи день 
сьогоднішній і зазираючи в майбутнє, з упевненістю констатуємо, що 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей є тією установою, де форми 
роботи із читачем, залишаючись в основному традиційними, логічно і 
послідовно удосконалюються відповідно до сучасних вимог, не  
витісняючи найбільшу вікову цінність — книгу. 

Обласна бібліотека для дітей відчинила свої двері для читачів у 1940 
році. Її фонд тоді налічував 450 книг, якими користувалися 150 читачів. У 
роки Другої світової війни бібліотеку було переміщено до м. Чорткова, де 
в липні 1945 року вона відновила свою роботу. На той час книжковий 
фонд уже становив 4,5 тисячі примірників документів, штат складався із 
чотирьох працівників, які обслуговували 500 читачів. 

У 1950 році бібліотеку перевезено до м. Тернополя й розміщено в 
приміщенні обласної наукової бібліотеки. У 1963 році книгозбірні надано 
статус державної й нове приміщення на вул. Коперника, 17, де вона 
знаходиться й сьогодні. 

Директорами бібліотеки в різні роки були: П. Козленко, О. Жушман, 
Л. Денисенко, П. Басок (заслужений працівник культури України). З 
1994 року її очолює Н. Новіцька. 

Щороку бібліотека обслуговує понад 13 тисяч користувачів, а 
кількість отриманих ними документів сягає понад 200 тисяч примірників. 

Книгозбірня сьогодні — це сучасний інформаційно-методичний центр 
області, культурний і просвітницький осередок, який несе дітям-
користувачам світло добра та знань. 

Якісну та професійну роботу бібліотеки забезпечують 
7 функціональних відділів: комплектування та обробки літератури, 
зберігання, гігієни та реставрації бібліотечних фондів, обслуговування 
дошкільників та учнів 1—4 класів, обслуговування учнів 5—11 класів, 
науково-методичний, інформаційно-бібліографічний, господарсько-
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технічного забезпечення, а також сектор:: естетичного виховання, 
інформаційних технологій та  електронних ресурсів, редакційно-
видавничий. Штат бібліотеки — 44 працівники, з них 32 — бібліотекарі. 

Фонд книгозбірні складає близько 120 тисяч примірників документів. 
На жаль, з 1990 року різко знизилась кількість  нових надходжень до 

бібліотеки, але тісна співпраця з видавництвами («Фоліо», «Торсінг», 
«Ранок» (м. Харків), «Знання», «Веселка», «Грані-Т», «Школа» (м. Київ), 
«Каменяр», «Видавництво Старого Лева» (м. Львів), «Джура», «Навчальна 
книга — Богдан», «Терно-граф», «Підручники і посібники» (м. Тернопіль) 
та інші форми роботи сприяють оновленню й осучасненню фонду. 

Доповненням до книжкових ресурсів є періодичні видання (на 
сьогодні це 35 назв газет і 96 журналів). 

Система каталогів і картотек бібліотеки (алфавітні, систематичні, 
краєзнавчі,  тематичні та ін.) — надійний помічник у виборі документів та 
пошуку необхідної інформації. 

З 2002 року в обласній бібліотеці для дітей, завдяки фінансуванню 
посольства США в Україні, діє інтернет-центр із безкоштовним доступом 
до ресурсів мережі. На його базі проводились курси  з освоєння 
комп’ютера та інтернету для користувачів різних вікових категорій, 
спеціалізовані семінари, тренінги. 

Бібліотека має власний веб-сайт (2004; www.odb.te.ua), сайт 
«Бібліомістечко» (2013; www.bibliomistechko.te.ua), мистецький блог 
«Багатобарвний світ мистецтва», блог ресурсного інформаційно-
освітнього центру «Поглянь у майбутнє», де розміщено інформацію про 
історію бібліотеки, ДБА, усі напрямки роботи, видавничу діяльність, 
творчість письменників Тернопілля, анонси масових заходів та ін. 

Як методичний центр, обласна книгозбірня для дітей здійснює 
керівництво 32 бібліотеками для дітей області, організовує та проводить 
заходи з підвищення кваліфікації бібліотекарів, надає консультативну 
допомогу бібліотечним закладам інших відомств, які працюють із дітьми. 
Традиційними є навчання заступників директорів ЦБС із питань 
обслуговування читачів-дітей. Серед форм навчань — творчі лабораторії, 
майстер-класи, ділове спілкування тощо. 

У 2004  році на базі обласної книгозбірні для дітей пройшло 
проблемно-цільове навчання директорів обласних бібліотек для дітей 
України на тему «Дитяча бібліотека: гуманітарні й технологічні підходи 
до розвитку», а у 2012 році — тренінг «Впровадження інноваційних 
послуг для дітей як запорука розвитку їхнього творчого потенціалу». 

З 2012 року в бібліотеці працює «Бібліомістечко» — майданчик для 
розвитку дітей віком від 1 до 10 років. Перемога проекту «Бібліомістечко» 
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у конкурсі «Навчально-інноваційні бібліотеки — 2011», оголошеному 
програмою «Бібліоміст», та отримане за рахунок гранту сучасне 
мультимедійне обладнання дали змогу активізувати  запровадження 
інтерактивних та ігрових форм роботи з дітьми, спрямованих на  реальне 
покращення обслуговування читачів та залучення їх до книгозбірні. 

З 2013 року, завдяки перемозі в конкурсі «Вільний доступ до 
інтернету» (програма «Бібліоміст»), у бібліотеці діє ресурсний 
інформаційно-освітній центр «Поглянь у майбутнє». Цей проект 
розрахований на соціально незахищені категорії дітей середнього та 
старшого шкільного віку, а також батьків, опікунів, вихователів дитячих 
будинків. У його рамках у бібліотеці можна отримати безкоштовну 
юридичну та психологічну допомогу. 

Обласна бібліотека для дітей працює за програмами: «І діти мають 
права», «Наше здоров’я — в наших руках», «У світ через мистецтво». 

Завдання цих програм втілює через проекти: «Вільний доступ до 
інтернету», «Інноваційні послуги для дітей», «Книга тижня», «Літературна 
карта Тернопілля», «Улюблена книга відомих тернополян», 
«Письменники-ювіляри», «Kinect у бібліотеці». 

Робота обласної книгозбірні для дітей сьогодні — це тісна співпраця з 
дошкільними навчальними закладами, школами, бібліотечними 
установами інших відомств, музеями, театрами, видавництвами, творчими 
спілками, громадськими організаціями, владою. 
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Пилипчук, У. Дитячі бажання летять у небо : [День захисту дітей у 
книгозбірні] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2014. — 13 черв. — 
С. 6. — (Бібліосвято). 

Пилипчук, У. Зібралися ерудити : [про конкурс на кращого читача 
року] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. 

Пилипчук, У. Навіки пам’ять збережем : [про участь у всеукр. скайп-
естафеті] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2014. — 25 квіт. — С. 8. 

Пилипчук, У. Читання як спосіб буття : [про Тиждень дитячого 
читання] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 6. 

Родинюк, О. Дитяча бібліотека: історія і сучасність / О. Родинюк // 
Світ дитячих бібліотек. — 2004. — № 3. — С. 10—12. — (Кращі з 
кращих). 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей : [на Ярмарку 
бібліотечних ідей] // Світ дитячих бібліотек. — 2007. — № 4. — С. 47. 

Томків, Л. Найголовніше для бібліотекаря — професіоналізм : [про 
семінар-практикум, що проходив в обл. б-ці для дітей] / Л. Томків // 
Свобода. — 2003. — 20 груд. — С. 4. 

Чайківська, Н. «Бібліомістечко» — сучасний центр сімейного читання 
та змістовного дозвілля дітей / Н. Чайківська // Бібліотечний форум 
України. — 2012. — № 4. — С. 26—30. 

Чайківська, Н. Літо кличе до книгозбірні / Н. Чайківська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 14 черв. — С. 1. 
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Шеховцова, Т. Бібліотека поповнила свої фонди новими виданнями / 
Т. Шеховцова // Свобода. — 2013. — 4 жовт. — С. 2. — (До свята). 

Шилова, Л. Даруємо мудрість книг / Л. Шилова // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 верес. — С. 6. — (До професійного свята). 

*** 
Новіцька, Н.  Бібліотека обласна для дітей — культурно-освітня, 

науково-інформаційна установа / Н. Новіцька // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 122. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2009. — 112 с. 

Про Терноп. обл. б-ку для дітей: С. 9. 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2005 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 
2004. — 128 с. 

Про Терноп. обл. б-ку для дітей: С. 17—18. 
8 ЛЮТОГО 

25 років із часу створення  
природного заповідника «Медобори» 

(8.02.1990) 

Природний заповідник «Медобори» — єдиний природоохоронний 
об’єкт найвищого рангу на Тернопільщині, справжня її перлина. Він 
створений у 1990 році з метою збереження унікальних природних 
комплексів Подільських Товтр, генофонду рослинного й тваринного світу, 
використання їх у наукових цілях та природоохоронній роботі. 

Зважаючи на унікальність Товтр, питання охорони пасма піднімалось 
ще на початку XX ст. польськими науковцями, зокрема Владиславом 
Шафером. Їхню справу продовжили вітчизняні дослідники, завдяки 
старанням яких у 60-х роках XX ст. на нинішній території заповідника 
було створено ряд заказників місцевого значення, а в 1982 році 
організовано Медоборівський державний геологічний заказник.  

Для створення заповідника багато зусиль доклали відомі науковці та 
люди, небайдужі до справи збереження природних багатств, зокрема: віце-
президент АН УРСР, академік К. М. Ситник; керівник відділення 
інституту ботаніки ім. М. Холодного АН УРСР, член-кореспондент АН 
УРСР, академік, депутат Верховної Ради УРСР М. А. Голубець; директор 
Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і 
агролісомеліорації, доктор сільськогосподарських наук, професор 
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П. С. Пастернак; професор Львівського лісотехнічного інституту, доктор 
сільськогосподарських наук С. В. Шевченко; головний інспектор відділу 
держуправління охорони навколишнього природного середовища в 
області М. П. Чайківський та інші. Комісія АН України під головуванням 
відомого українського ботаніка Б. В. Заверухи зробила наукове 
обґрунтування про доцільність створення природного заповідника 
«Медобори». 

Заповідник є своєрідним еталоном природи, який дає можливість 
аналізувати й прогнозувати зміни в ній, проводити комплексну охорону 
природних багатств. 

Завдяки різноманітності природних ресурсів «Медобори» є відкритою 
книгою природи. Тут зростає багато реліктових та ендемічних видів 
рослин: змієголовник австрійський, молочай волинський, лілія лісова, 
лунарія оживаюча та інші. Для них та багатьох інших видів Червоної 
книги України (шиверекія подільська, ясенець білий (неопалима купина), 
сон великий, зозулині черевички справжні тощо) Товтри стали надійним 
притулком. У результаті копіткої роботи науковців заповідника разом із 
співробітниками провідних наукових установ України та зарубіжними 
спеціалістами на природоохоронній території виявлено 189 видів водних 
та 90 видів ґрунтових водоростей, 359 видів фітотрофних та 297 шапкових 
грибів, 188 видів лишайників. Флора мохів налічує 160 видів, а список 
вищих судинних рослин — близько 1000 видів. Понад 90 видів рослин є 
регіонально рідкісними, 41 занесено до Червоної книги України, 6 — до 
Європейського Червоного списку, 5 — під охороною Бернської конвенції. 
На території заповідника виявлено 4 угруповання, занесені до Зеленої 
книги України. 

Тваринний світ — дуже різноманітний, для нього характерне особливе 
поєднання в біоценозах представників фауни різних ландшафтних зон, що 
утворюють стик на території Поділля. Рідкісними для заповідника є жук-
олень, жук-самітник, мідянка, сипуха, лелека чорний та інші. Орнітофауна 
заповідника нараховує 193 види, 22 — у Червоній книзі України. Ссавці в 
заповіднику представлені 51 видом, з яких 20 — червонокнижні. 

На території природного заповідника «Медобори» розмістилися 
унікальні об’єкти геолого-геоморфологічного минулого, неповторні 
природні комплекси (Товтровий кряж та бокові останці, каньйоноподібні 
долини, печери, ліси, степові та наскельно-степові ділянки, місця з 
болотами) та цінні рукотворні історико-культурні об’єкти, які не мають 
аналогів в Україні (язичницькі святилища ХІ—ХІІІ ст., дольмен, 
давньоруські поселення). Їх дослідження та збереження на сьогодні є 
вкрай актуальними й необхідними, оскільки такі об’єкти вразливі до 
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нераціональної господарської діяльності. Зміни в них є незворотними й 
можуть спричинити втрату пам’яток неживої природи для науки та 
суспільства. 

О. Мурська 
Література 

Природно-заповідний фонд України — минуле, сьогодення, 
майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю 
природ. заповідника «Медобори» (26—28 трав. 2010 р., смт Гримайлів) / 
Держ. комітет лісового госп-ва України. — Т. : Підручники і посібники, 
2010. — 942 с. 

*** 
Іванина, Ю. Р. Збереження і відновлення рідкісних та ендемічних 

видів рослин на території Кременецького філіалу державного природного 
заповідника «Медобори» / Ю. Р. Іванина // Довкілля і здоров’я : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф., 24—25 квіт. 2009 р. — Т., 2009. — С. 35—36. 

Оліяр, Г. І. Об’єкти неживої природи та біотичне різноманіття 
природного заповідника «Медобори» / Г. І. Оліяр, Я. І. Капелюх // 
Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних 
територіях : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (21—23 трав. 2008 р., 
смт Гримайлів). — Гримайлів ; Т., 2008. — С. 241—245 : фотогр. — 
Бібліогр. в кінці ст. (14 назв). 

*** 
Краса і гордість наша — древні Медобори // Гомін волі. — 2008. — 5 

верес. — С. 2 : фотогр. 
Медобори — край справжніх чудес : [про природ. заповідник, його 

іст. пам’ятки та участь у конкурсі «7 природних чудес України»] // 
Місто. — 2008. — 20 лют. — С. 14 : фотогр. 

Мичко, С. Де бджоли мед беруть… : Одну з найкрасивіших місцин 
Поділля — Медобори — біоенергетики вважають своєрідними воротами в 
інший світ / С. Мичко // Україна молода. — 2010. — 26 черв. — С. 11 : 
фотогр. — (Місця знати треба). 

Мурська, О. Заповідник «Медобори» — унікальний природний об’єкт 
України / О. Мурська // Вільне життя. — 2008. — 6 черв. — С. 6 : фотогр. 

Мурська, О. Подільське диво «Медобори» : [історія створення 
заповідника, рослин. і тварин. світ] / О. Мурська // Свобода. — 2010. — 
26 берез. — С. 5. — (Заповіднику — 20 років). 

Новіцька, К. Солодкі гори — диво Медобори : [про природ. 
заповідник «Медобори» та його дир. М. Музику] / К. Новіцька // 
Свобода. — 2010. — 26 трав. — С. 7 : фотогр. — (Люби і знай рідний 
край). 
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Новосядлий, Б. Красу «Медоборів» пізнає весь світ : [природ. 
заповідник «Медобори» має свій сайт у мережі інтернет] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 1 лют. — С. 5 : фотогр. — (Приємно 
повідомити). 

Шот, М. На Гострій горі реліктів : Тут спалахує неопалима купина та 
шумить на вітрах степова ковила : [про унікальний геолого-геоморфол. і 
ботан. об’єкт у «Медоборах»] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 
23 листоп. — С. 10 : фотогр. — (Стежка в природу. Тернопільщина). 

*** 
Шот, М. Не здався, не зламався : [про дир. природ. заповідника 

«Медобори» М. Я. Музику] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 2010. — 
10 листоп. — С. 4 : фотогр. — (Долі людські). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2009. — 112 с. 

Про заповідник «Медобори»: С. 47—51. 
10 БЕРЕЗНЯ 

75 років від дня народження Ігоря Микитовича Дуди 
(10.03.1940) — мистецтвознавця, педагога, 
 заслуженого працівника культури України 

Народився 10 березня 1940 року в с. Ганчовій Горлицького повіту 
Краківського воєводства. 

У 1961 році закінчив Львівський технікум легкої промисловості. У 
1967—1973 pоках студіював в Інституті живопису, скульптури і 
архітектури імені І. Рєпіна Академії мистецтв СРСР на факультеті теорії 
та історії мистецтва в доцента Ц. Г. Нессельштрау. 

З 1966 по 1991 роки — на педагогічній роботі. Викладав історію 
мистецтва, рисунок та інші художні дисципліни в Тернопільському 
міському професійно-технічному училищі № 8, Республіканській школі 
декораторів-рекламознавців, Тернопільському кооперативному технікумі 
(відділення художнього оформлення), Тернопільському педагогічному 
інституті. 

Секретар комісії з присудження обласної мистецької премії 
ім. Михайла Бойчука з 1990 року. 

З 1991 року — директор Тернопільського обласного художнього 
музею. Співзасновник художньо-меморіального музею Л. Левицького в 
с. Бурдяківцях Борщівського району. Реорганізував і відновив роботу 
Почаївського історико-художнього музею. 
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З 2005 року — доцент Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка. 

Автор тематико-експозиційного плану й художнього оформлення 
музею «Лемківщина» у м. Тернополі. 

Окремими виданнями вийшли каталоги й монографії Ігоря Дуди: 
«Віктор Макаров» (1982), «Художники Тернопільщини», «Дмитро 
Шайнога» (обидва — 1994), «Діонісій Шолдра», «Митці Тернополя» 
(обидва — 1995), «Перша Всеукраїнська виставка художників-
монументалістів у Тернополі», «Андрій Ткаченко» (обидва — 1996), 
«Антін Малюца» (1998), «Тернопільський обласний художній музей» 
(2001). 

Автор путівників, що побачили світ у видавництвах Львова, Києва й 
Тернополя: «Бучач» (1985), «Борщів», «Тернопіль. Що? Де? Як?» 
(обидва — 1989), «Тарас Шевченко на Тернопільщині» (1990, 1998; 
співавтор Б. Мельничук), «Тернопільщина літературна» (1990), 
«Тернопіль, 1540—1944» (2010). Близько 1000 статей, рецензій і нарисів із 
питань мистецтвознавства, краєзнавчих розвідок опубліковано в газетах і 
журналах Тернополя, Києва та Варшави. 

Бере участь в організації, проведенні та обговоренні виставок у 
художньому музеї, Національній спілці художників України, інших 
закладах культури Тернополя й області. Виступає з лекціями й доповідями 
на науково-практичних конференціях, перед громадськістю міста та 
області, з інформаціями й тематичними передачами — на обласному та 
всеукраїнському радіомовленні й телебаченні. 

Займається рисунком, прикладною графікою, художнім оформленням 
і реставрацією живопису. Автор афіш, програм, емблем, гербів, 
оформлення газет і книжок. 

Заслужений працівник культури України (1999), член Національних 
спілок журналістів (1984) та художників (1992) України, Всеукраїнської 
спілки краєзнавців (1992), Міжнародної асоціації мистецтвознавців (1996), 
Наукового товариства імені Шевченка (1998). 

Нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1987), відзнакою 
Тернопільської міської ради «За заслуги перед містом» (1999). 

 (Із книги «Хто є хто на Тернопільщині») 
Література 

Дуда, І. М. Лемківський словник : 26 000 слів / І. М. Дуда ; передм. 
авт. ; Всеукр. т-во «Лемківщина», Фундація дослідж. Лемківщини у 
Львові. — Т. : Астон, 2011. — 375 с. — (Бібліотека Лемківщини ; ч. 54). — 
Бібліогр.: с. 372—374. 

Про автора: С. 375. 
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Дуда, І. М. Тернопіль, 1540—1944 : іст.-краєзн. хроніка : 
[монографія] / І. М. Дуда. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2010. — 296 с. — 
Бібліогр.: с. 282—289. 

Тернопільський обласний художній музей, 1991—2011 : [довідник] / 
упоряд.: І. М. Дуда [та ін.] ; за заг. ред. [та передм.] І. М. Дуди. — Т. : 
Астон, 2011. — 71 с. : фотогр., [8] окр. л. кольор. іл. 

*** 
Дуда, І. Лауреати року — тернопільські музеї : [про відзначення 

Терноп. краєзн. та худож. музеїв — переможців VІІІ Всеукр. акції 
«Музейна подія року — 2012»] / І. Дуда // Свобода. — 2013. — 10 лип. — 
С. 1. 

Дуда, І. Мистецький калейдоскоп : [вист. нових надбань Терноп. обл. 
худож. музею за 2010—2012 рр.] / І. Дуда // Свобода. — 2012. — 
17 серп. — С. 8 : фотогр. — (Експозиція). 

Дуда, І. Музей відкриває приховані фонди : [про відкриття вист. у 
Терноп. обл. худож. музеї] / І. Дуда // Тернопіль вечірній. — 2010. — 
21 лип. — С. 2. 

Дуда, І. Музейний працівник — не професія, а покликання / І. Дуда // 
ТерноTravel. — 2011. — Берез. — С. 9 : фотогр. — (Тернопільському 
обласному художньому музею — 20). 

*** 
Дуда, І. Вірю в краще своїх внуків : Ігор Микитович Дуда відповідає : 

[інтерв’ю з директором Терноп. обл. худож. музею] / вів В. Сушкевич // 
Вільне життя. — 2008. — 16 жовт. — С. 7 : фотогр. 

Дуда, І. Вулиці змінюють імена : [бесіда з дир. Терноп. обл. худож. 
музею І. Дудою] / вів В. Андріїшин // Місто. — 2012. — 13 черв. — 
С. 26. — (Минуле). — (Проект виходить за підтримки генерального 
директора ТОВ «Тернопільбуд» Василя Лила). 

Дуда, І. Ігор Дуда: «Художні музеї не мають власного приміщення 
тільки у Тернополі і Донецьку…» : [бесіда з директором Терноп. обл. 
худож. музею] / провела М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 
2011. — 25—31 трав. — С. 7. 

*** 
Дуда, І. Творці та меценати / І. Дуда // Літературний Тернопіль. — 

2013. — № 3. — С. 131—133 : фотогр. — (Мистецтвознавство). — Рец. на 
кн.: Купчинська, Л. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: подарована 
колекція творів мистецтва ХVІІІ—ХХ століть : каталог / 
Л. Купчинська. — Л., 2011. — 316 с. 
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*** 
Гулько, Я. Лемківські світочі на тернопільській землі : [про 

презентацію зб. лемків. приказок-приповідок «Спомнеш моє слово», 
упоряд. якої є дир. Терноп. обл. худож. музею І. Дуда] / Я. Гулько // 
Тернопіль вечірній. — 2008. — 1—7 жовт. — С. 15 : фотогр. 

Гурей, С. Лемківський словник : Дир. Терноп. худож. музею І. Дуда 
видав «Лемківський словник» / С. Гурей // Вісті Придністров’я. — 
2012. — 27 квіт. — С. 3. 

Лівінський, О. Ігор Дуда видав унікальну книгу : [«Тернопіль, 1540—
1944: історико-краєзнавча хроніка», презентація якої відбулася в Терноп. 
обл. універс. наук. б-ці] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2010. — 
6 жовт. — С. 16 : фотогр. — (Остання сторінка). 

Маємо словник лемківської мови : [презентація «Лемківського 
словника» на Калущині] // Свобода. — 2012. — 30 берез. — С. 3. 

Ониськів, М. Син Микити Ігор Дуда — особистість многотрудна : 
Кілька слів на 70-річчя побратима / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 
2010. — 17 берез. — С. 6 : портр. — (Ювілеї). 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2009. — 112 с. 

Про І. Дуду: С. 57—59. 
12 КВІТНЯ 

125 років від дня народження  
Юхима Ваврового-Виливчука 

(12.04.1890—3.12.1970) — українського поета 

Неймовірно, як у долі однієї людини може відобразитися історія цілої 
епохи. А на долі людини-поета особливо боляче позначаються 
несправедливість, зрада, підступ. Довелося все це пережити Юхимові 
Андрійовичу Вавровому (справжнє прізвище — Виливчук). Мало знаний в 
Україні поет, людина з неймовірно важким життєвим шляхом — наш 
земляк. І таки воістину багата наша земля на таланти. 

Народився Юхим Вавровий у 1890 році у с. Попівцях, нині 
Кременецького району, у бідній селянській родині. Випало на долю 
молодої людини стати учасником трагічних подій початку XX ст. 
Хлопець, пройшовши всі «ступені» сільського пастуха, у 1904 році став 
учнем Почаївської друкарні, де здобув фах складача. Пізніше переїхав до 
м. Києва, де активно влився в революційне життя столиці. 
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У ці ж роки Юхим Вавровий збирав відомості про розгортання 
робітничого руху в Україні, подавав дописи про це до робітничої преси в 
м. Петербурзі, а також до київських часописів «Огни», «Маяк» та ін. У 
згаданих журналах почали з’являтися перші вірші Юхима Андрійовича 
під псевдонімом «Юхим Вавровий». Один із перших патріотичних віршів 
автор надрукував у 1911 pоці: 

Вогні горять! Вставайте браття, 
Зі сну темряви люд будіть, 
Світіть вогні по темних хатах, 
Нехай ясніше все горить... 
Та жорстока рука сталінщини не обминула й молодого поета. Тричі 

його заарештовували, і відтак майже 20 років перебував у засланні в 
сибірських таборах... 

Державна варварська машина цілеспрямовано працювала на знищення 
людини, а особливо — особистості творчої, освіченої, свідомої власної 
гідності та гідності своєї нації. Юхим Вавровий сповна пройшов крізь цю 
державну «м’ясорубку», та навіть за жорстоких умов табірного життя не 
втрачав віри в краще майбутнє. Вірші писав і на сірникових коробках, і на 
клаптиках паперу, зашивав у ватні штани та матраци. Очевидно, що 
велика частка цього творчого доробку втрачена назавжди. Збереглися 
лише 30 поезій, написаних у неволі. Приречений на десятиліття 
ув’язнення, поет не втрачав життєвої наснаги й не раз у віршах виявлялися 
моменти гумору. Та смуток і розпач панували в душі автора: 

Крізь сльози сміятись несила 
В неволі, останніх безкровних рабів 
Веселість мене залишила... 
Повернувшись після заслання в рідне село, Юхим Андрійович 

вимушений був винаймати куток у далеких родичів. В останні роки життя 
намагався видати збірку власних віршів під назвою «Вогні горять», але та 
спроба була марною, час був такий. Проте в 1967 році в збірнику 
«Революційна поезія Жовтня» опублікували 8 поезій Юхима Ваврового та 
ще 2 вірші потрапили на сторінки газети «Літературна Україна». 

У 1986 році, завдяки знаному кременецькому дослідникові-
краєзнавцеві Г. Чернихівському, у збірнику «Поезія» було надруковано 
5 віршів поета.  

Помер Юхим Андрійович Вавровий на рідній землі 3 грудня 1970 
року. 

Л. Петручок-Стеценко 
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Література 
Виливчук-Вавровий, Ю. Наче скошений цвіт… : вибр. твори / 

Ю. Виливчук-Вавровий ; упоряд. Г. Чернихівський. — Крем’янець, 
1994. — 38 с. 

*** 
Виливчук, Ю. Автобіографія / Ю. Виливчук // Тернопіль. — 1996. — 

№ 3. — С. 31. 
Виливчук, Ю. Слово ; До матері ; Восени ; Прийшли вночі ; У тайзі ; 

Ми : [вірші] / Ю. Виливчук // Тернопіль. — 1996. — № 3. — С. 32—33. 
*** 

Кулак, Г. Тернистий шлях Юхима Ваврового / Г. Кулак // Ненько моя, 
Україно : Долі дітей твоїх. — Т., 2001. — С. 28—32. 

Петручок-Стеценко, Л. Доля й недоля поета-страдника / Л. Петручок-
Стеценко // Діалог. — 2007. — 12 трав. — С. 4 : фотогр. 

Трачук, В. Слово розважне іде поміж люди, стежку до кожного серця 
знайде… / В. Трачук // Діалог. — 2000. — 29 квіт. 

Фарина, І. Був такий поет / І. Фарина // Свобода. — 2000. — 22 квіт. 
Чернихівський, Г. Нелегкі дороги Юхима Ваврового / 

Г. Чернихівський // Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, есе, 
рецензії / Г. Чернихівський. — Кременець ; Т., 2001. — С. 61—68. 

*** 
Чернихівський, Г. Вавровий Юхим Андрійович (справж. — Виливчук; 

31.03(12.04).1890, с. Попівці, нині Кременец. р-ну — 03.12.1970, с. Новий 
Кокорів, того ж р-ну) — поет, фольклорист / Г. Чернихівський // 
Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — 
С. 217 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2000 рік : 

бібліогр. список / уклад.: М. В. Друневич, Н. К. Іванко. — Т. : Опер. друк, 
1999. — 104 с. 

Про Ю. Ваврового-Виливчука: С. 35—36. 
15 КВІТНЯ 

75 років із часу заснування Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(15.04.1940) 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка — найстаріший вищий навчальний заклад на 
Тернопіллі. Його історія розпочинається із часу відкриття 1 жовтня 
1805 року Кременецької гімназії. У 1818 році її реорганізовано в ліцей.  
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У 1831 році, після активної участі студентів і ряду викладачів у 
визвольному русі, ліцей було закрито, а його матеріальна база стала 
основною для створення в м. Києві університету Святого Володимира 
(сьогодні — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка). 

У 1920 році Кременецький ліцей відновив свою роботу. 
15 квітня 1940 року в м. Кременці відкрито учительський інститут, 

який 4 серпня 1950 року реорганізовано в педагогічний. 
У 1969 році заклад переміщено в м. Тернопіль. 
За роки свого існування педінститут підготував понад 30 тис. 

учителів. Значно зріс контингент студентів, професорсько-викладацький 
склад, зміцніла навчально-матеріальна база. Якщо на час реорганізації 
учительського інституту в педагогічний у виші працювали 43 викладачі, у 
тому числі 3 доценти, то в даний час на 50 кафедрах університету працює 
474 викладачі, у тому числі 49 докторів наук, професорів, 290 кандидатів 
наук, доцентів. На 12 факультетах навчається понад 8000 студентів. 
Університет готує вчителів 30 спеціальностей. 

Функціонує факультет післядипломної освіти, де кожного року 
проходять перекваліфікацію близько 200 колишніх випускників вищих 
навчальних закладів. 

У 1989 році при виші відкрито ліцей фізико-математичного профілю, 
а в 1991 році — аспірантуру. 

Випускники університету працюють майже у всіх областях України. 
Понад 100 колишніх студентів захистили кандидатські та докторські 

дисертації й працюють у вищій школі, науково-дослідних установах 
України та за її межами. 

У 1997 році Тернопільський педагогічний інститут реорганізовано в 
університет і присвоєно ім’я Володимира Гнатюка. У 2004 році отримав 
статус національного. 

Література 
Витоки : матеріали фольклор. експедиції : збірник. Вип. 3 / Терноп. 

нац. пед. ун-т, каф. історії укр. л-ри. — Т. : Підручники і посібники, 
2011. — 196 с. 

Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного 
педагогічного університету імені В. Гнатюка: сторінки історії та 
сьогодення (2001—2011) / редкол.: В. Чайка [та ін.] ; за заг. ред. 
В. Кравця. — Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. — 151 с. : кольор. іл., 
фотогр. — Бібліогр.: с. 142—144. 

Пегас : зб. студент. перекладів. Вип. 7 / уклад.: Т. С. Олійник, 
О. В. Іванців, В. В. Панченко ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, ф-т 
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інозем. мов, каф. теорії і практики перекладу. — Т. : Інформ.-наук. центр 
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. — 256 с. 

Філологічний факультет: 30 років поступу / Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. В. Гнатюка ; упоряд.: Г. Д. Панчук, П. З. Гуцал. — Т. : ТНПУ 
ім. В. Гнатюка, 2009. — 155 с. 

*** 
Для розуму і для серця : [про каф. журналістики філол. ф-ту Терноп. 

нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка,] // Вільне життя плюс. — 2014. — 
21 берез. — С. 3. — (10-річчя кафедри). 

Заставецька, О. Історичні віхи кафедри географії України і туризму 
Тернопільського педагогічного університету / О. Заставецька, Я. Мариняк, 
А. Кузишин // Історія української географії та картографії : зб. матеріалів 
ІV Міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею проф. 
В. Кубійовича, Тернопіль, 18—19 листоп. 2010 р. / Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. В. Гнатюка. — Т., 2010. — С. 34—37. — Бібліогр.: с. 38 (5 назв). 

Золотнюк, А. Показати процес і змінити глядача : [про реж., асистента 
каф. театр. мистецтва Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка І. Кусяка] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 15 трав. — С. 9 : фотогр. — 
(Гість сторінки). 

Кулик, О. Майбутнє журналістики. Яке воно? : [Міжнар. конф. до 10-
річчя каф. журналістики Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка] / 
О. Кулик // Вільне життя плюс. — 2013. — 30 жовт. — С. 7. — 
(Конференції). 

Маньовська, В. Із поглядом у майбутнє : [про каф. соц. роботи 
Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка] / В. Маньовська // Свобода. — 
2013. — 26 квіт. — С. 5. — (Ювілеї). 

Чихарівська, С. Інституту мистецтв — 20 літ / С. Чихарівська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 3. 

*** 
Навчання для майбутнього : [пілот. проект-тренінг за міжнар. 

програмою «Навчання для майбутнього» у Терноп. нац. пед. ун-ті 
ім. В. Гнатюка] // Свобода. — 2012. — 17 лют. — С. 6 : фотогр. 

Скотяк, В. Велика мрія, яка стала реальністю : [про відкриття медіа-
студії в Терноп. нац. пед. ун-ті ім. В. Гнатюка] / В. Скотяк // Свобода. — 
2010. — 15 жовт. — С. 5 : фотогр. 

Терещук, Г. В. Педагогічні науки — запорука прогресу суспільства : 
[розмова з першим проректором Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка 
Г. В. Терещуком про наук.-дослід. роботу] / спілкувалася А. Артим // Нова 
ера. — 2010. — 25 трав. — С. 5. 
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*** 
Барна, М. М. Олександр Федотович Явоненко — вчений-біолог, 

педагог та організатор вищої педагогічної освіти : [про ректора Терноп. 
нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка в 1974—1982 рр.] / М. М. Барна, 
Л. С. Барна // Наукові записки. Серія: Біологія / Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — № 2. — С. 271—278 : фотогр. — Бібліогр. в 
кінці ст. (6 назв). 

Грубінко, В. В. Олександр Федотович Явоненко: формування наукової 
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9 ТРАВНЯ 
70 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні  

1941—1945 років 
(9.05.1945) 

У нескінченному плині історії тільки час відокремлює головне від 
другорядного, дріб’язкового, загальнолюдське від особистого. Для 
учасників і сучасників Другої світової, складовою частиною якої була 
Велика Вітчизняна війна, головним стало все — страх смерті, 
благородний гнів, лихоліття тяжких випробувань і безмежна радість 
перемоги. 

Для українського народу війна розпочалася значно раніше Великої 
Вітчизняної — ще у вересні 1939 року. Двічі прокотилася вона вогненним 
смерчем Україною. Спопеляючою блискавицею пронизала серця й душі, 
опалила кожну сім’ю та оселю, кожне життя. Її гірка правда ніколи не 
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полишить нас. Саме тому війна й досі не закінчилася для багатьох. Для 
фронтовиків вона — у спогадах, ранах і нагородах, які дотепер знаходять 
своїх героїв. Для вдів, матерів і дітей, усіх тих, хто не дочекався рідних із 
далеких фронтів, вона — у скорботі й надії дізнатися про місце їх загибелі, 
поховання. 

Для всіх нас війна — вічно в незгасній пам’яті. Адже пам’ять — 
частина духовного життя народу, його найсвятіша істина. Той, хто 
пам’ятає, завжди сильніший, бо озброєний досвідом минулого. Досвідом 
боротьби та подолання труднощів, самозречення та відданості, мужності й 
непокори. 

Понад 40 місяців — із червня 1941-го по жовтень 1944-го — 
палахкотіла на українській землі Велика Вітчизняна війна. Лилася кров, 
плюндрувалися матеріальні й культурні цінності, духовні надбання 
народу. На бій ішли мобілізовані та добровольці, чоловіки й жінки, 
робітники та селяни, комуністи й безпартійні, атеїсти й віруючі, люди 
різних поколінь, національностей, професій. На захист рідної землі стали 
всі, навіть діти «ворогів народу», молодь, якій судилося дивом вижити в 
голодному 1933-му, в’язні сталінських таборів. 

Події Другої світової війни не перестають вражати силою народного 
духу, величчю подвигу мільйонів, що піднялися на захист Батьківщини, 
своїх осель і родин. Про це створено тисячі книг, кінофільмів, картин, 
симфоній, пісень. Однак тема героїзму в роки війни нескінченна, бо має 
вічне джерело, витоки якого — у народній пам’яті, що закарбувала імена 
тих, хто поліг в ім’я Перемоги. Ця пам’ять незгасна — вона в наших 
серцях. Ми назавжди запам’ятаємо часові та просторові рамки епопеї 
визволення України: від 18 грудня 1942 року до 28 жовтня 1944 року; від 
села Півнівки Міловського району на Луганщині до Закарпаття. 

З кожним днем тих, хто бачив страшні лики Великої Вітчизняної 
війни, залишається все менше та менше. Скоро пам’ять про події 
залишиться лише в історичних книгах, проте забувати про подвиг ми не 
маємо права. 

Усе далі відходить від нас 9 травня 1945 року, але, як і раніше, 
пам’ятаємо, якою ціною дістався той день. День Перемоги став 
священним для кожного з нас. Немає жодної родини, якої б не торкнулося 
горе. Тисячі воїнів пішли на фронт, тисячі наших земляків працювали в 
тилу. На захист Вітчизни піднялися всім народом і зуміли відстояти право 
на мирне життя. 

Здобути мир у боротьбі з фашистськими загарбниками вдалося ціною 
неймовірних зусиль, величезних жертв. Велася боротьба не проти окремої 
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держави або народу, а проти розповсюдження руйнівної 
людиноненависницької ідеології. 

Тому ми повинні пам’ятати про минуле та дякувати старшому 
поколінню за подаровані свободу, рівність, щастя — велику Перемогу. За 
неї заплачено мільйонами життів, сльозами рідних і близьких. 
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10 ТРАВНЯ 
50 років від дня народження  

Олексія Михайловича Волкова 
(10.05.1965) — письменника, лікаря 

Народився 10 травня 1965 року в м. Тернополі. У 1982 році закінчив 
середню школу, у 1988 році — Тернопільський медичний інститут 
(нині — державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського). У 
1988—1989 роках працював у Кіровоградській області. З 1989 року — 
хірург Козівської центральної районної лікарні. Літературною діяльністю 
займається зі студентських років. Член Національних спілок письменників 
(2003) та журналістів (2010) України. 

Переможець літературних конкурсів «Золотий Бабай» (2002), 
«Коронація слова» (2005). У 2006 році роман «Амністія для хакера» 
визнано кращим детективом. 

(Із книги «Письменники Тернопілля») 
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12 ТРАВНЯ 
150 років від дня народження Софії Окуневської 

(12.05.1865—25.02.1926) — першої жінки-лікаря в Галичині 

Народилася в родині священика, гербового шляхтича Атанасія 
Окуневського. У 1885 році екстерном склала матуру у Львівській 
академічній гімназії. У 1887 році виїхала до м. Цюріха (Швейцарія) і там в 
університеті студіювала медицину. Брала активну участь в українському 
жіночому русі, приятелювала з письменницями Н. Кобринською та 
О. Кобилянською (остання під впливом С. Окуневської почала писати свої 
твори українською мовою). 

У 1886 році І. Франко запросив С. Окуневську до співпраці в журналі 
«Поступ», який він видавав. У першому жіночому альманасі «Перший 
вінок», що вийшов у червні 1887 року стараннями Н. Кобринської, Софія 
під псевдонімом Єрина вмістила оповідання з міського життя та студії 
«Родинна неволя жінок в піснях і обрядах весільних». 

С. Окуневська була непересічною піаністкою, її грою захоплювались. 
У 1890 році вийшла заміж за В. Морачевського, який у той час також 
студіював медицину в м. Цюріху. 

У 1894 році закінчила медичний факультет і в 1895 році захистила 
дисертацію на здобуття звання доктора медицини в Цюріхському 
університеті. Як член Наукового товариства ім. Шевченка, у 1898 році 
С. Морачевська-Окуневська разом з Е. Озаркевичем, В. Гуневичем, 
Ф. Щасним-Сельським заснували Лікарську комісію у складі НТШ і 
розпочали видавати «Лікарський збірник НТШ». Уже в першому номері 
було надруковано її статтю. 

Після заснування «Народної лічниці» у м. Львові в 1903 році разом із 
батьком працювала в ній. Кілька років перед початком Першої світової 
війни мала лікарську практику на курорті в м. Франценсбаді (Чехія). У 
1915 році працювала лікарем у таборі українських виселенців у м. Гмінді, 
згодом у таборі Святобожище в Моравії. Там влаштовувала літературні 
вечори. Останні кілька років після повернення зі Швейцарії займалася 
лікарською практикою. 

Була першою жінкою-лікарем, доктором медицини в Австро-
Угорщині, першою українкою на західноукраїнських землях, що здобула 
університетську освіту. 

Померла С. Окуневська-Морачевська 25 лютого 1926 року у м. Львові 
та похована на Личаківському цвинтарі. 

І. Головацький 
 



 62 

Література 
Стефаник, В. До С. Морачевської [Окуневської] : [лист від 16 берез. 

1897 р.] / В. Стефаник // Стефаник, В. Публіцистика : вибр. із статей, 
промов та листів / В. Стефаник. — К., 1953. — С. 69. 

Франко, І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / 
І. Франко // Франко, І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. — К., 1984. — 
Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890—1910). — С. 194—470. 

Про С. Окуневську: С. 455. 
*** 

Галяс, В. Софія Окуневська — перша жінка-лікар у Галичині / 
В. Галяс // Медична академія. — 2008. — № 1. — С. 11 : фотогр. — 
(Постаті). 

Гутько-Стех, А. Перша українка — лікар в Австро-Угорщині / 
А. Гутько-Стех // Вільне життя плюс. — 2011. — 5 серп. — С. 6 : портр. — 
(З когорти славетних). 

Клиновий, Ю. Юрій Морачевський, його батьки, його приятель / 
Ю. Клиновий // Сучасність. — 1983. — Чис. 11. — С. 7—24. 

Про С. Окуневську-Морачевську: С. 11—15. 
*** 

Головацький, І. Окуневська-Морачевська Софія (псевд.: Єрина; 
12.05.1865, с. Довжанка, тепер Терноп. р-ну Терноп. обл. — 25.02.1926, 
Львів) — укр. громадсько-культурна діячка, публіцист / І. Головацький // 
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника / 
за ред. М. М. Романюка. — Л., 1996. — Вип. 3. — С. 231—232. 

Огуй, О. Д. Окуневська-Морачевська Софія (12.05.1865—
24.02.1926) — перша жінка-лікар у Галичині, д-р медицини / О. Д. Огуй // 
Енциклопедія історії України. — К., 2010. — Т. 7 : Мл — О. — С. 560 : 
фотогр. 

Окуневська-Морачевська Софія (1865—1926) — лікарка // 
Енциклопедія українознавства / за ред. В. Кубійовича. — Л., 1996. — 
Т. 5. — С. 1837. 

Пундій, П. Окуневська-Морачевська Софія / П. Пундій // Пундій, П. 
Українські лікарі : біобібліогр. довід. / П. Пундій. — Л. ; Чикаго, 1994. — 
Кн. 1 : Естафета поколінь національного відродження. — С. 162 : фотогр. 

Щербак, Л. Окуневська-Морачевська Софія Атанасівна (псевд. — 
Єрина; 12.05.1865, с. Довжанка, нині Терноп. р-ну, за ін. даними — 
Буковина — 25.02.1926, м. Львів) — лікар, письменниця, громадсько-
культурна діячка / Л. Щербак // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 661. 



 63 

25 (26) ТРАВНЯ 
170 років від дня народження Володислава Федоровича 

(25(26).05.1845—22.12.1917) — публіциста, культурно-просвітницького, 
громадсько-політичного діяча, мецената 

Народився 25 травня 1845 року в с. Білинівці, тепер Гусятинського 
району. Дитинство пройшло в родинному маєтку батька, що знаходився 
неподалік у с. Вікні. Навчався в Тернопільській гімназії під опікою 
директора Василя Ільницького, учасника «Собору руських учених», що 
відбувся у м. Відні 1848 року. Учнями цієї гімназії були в той час Іван 
Пулюй, Осип та Олександр Барвінські. Таке оточення позитивно впливало 
на світогляд молодого українського шляхтича та його ставлення до 
рідного народу. 

У 1864 році Володислав закінчив Тернопільську гімназію та разом зі 
своїм наставником В. Ільницьким відбув у подорож європейськими 
столицями. У 1866 році вступив до Віденського університету, а через два 
роки продовжив навчання в Сорбонні та французькій Колегії, ознайомився 
з культурою й побутом Англії, Франції, Італії, Швейцарії, Німеччини, 
Росії. У 1871 pоці, після смерті батька, став спадкоємцем значної 
земельної власності, до якої пізніше прикупив маєтки в сусідній 
місцевості. Як член Крайової комісії з розвитку ремесел у Східній 
Галичині, він організував у с. Вікні ткацьку майстерню, де, крім килимів, 
виробляли також верети, пояси, крайки. До праці в майстерні заохотив 
найкращих ткачів. Старшим у його робітні був селянин Іван Івахів із 
віддаленого села Кобилля, що на Збаражчині, який виткав понад 640 
килимів, що продавались по всій Австро-Угорщині. У 1873 році 
репрезентовані В. Федоровичем килими роботи Івана Івахіва та Андрія 
Турика дістали найвищі призи Віденської виставки. 

У с. Товстому поруч із ткацькою майстернею В. Федорович заснував 
бондарсько-ковальсько-гончарську школу. Тут виготовлялась полив’яна 
кераміка з різноманітним мистецьким орнаментом. У своєму палаці 
меценат створив музей, у якому налічувалось близько 200 зразків килимів 
із різних місцевостей Західного Поділля, а також предметів старовини, 
знайдених під час розкопок, що проводилися в околиці с. Вікна, та інші 
цінності нашої історії. Великим скарбом була бібліотека В. Федоровича з 
великою кількістю старовинних книг та архівних матеріалів. У 1883—
1884 pоках їх опрацьовував І. Франко. На основі вивчених документів він 
написав дослідження «Гримайлівський ключ», «Панщина та її скасування 
в 1848 році», «Фінансове положення Галичини», «Лук’ян Кобилиця», а 
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також свою найбільшу історико-публіцистичну працю «Життя Івана 
Федоровича і його часи». 

Володислав Іванович походив зі старовинного боярського роду та був 
чи не єдиним українським аристократом, який не цурався своєї 
національності. Спочатку він дещо тяжів до польської спільноти й навіть 
при підтримці поляків був обраний до австрійського парламенту та 
належав до так званого «польського кола». Проте, бачачи довкола себе 
вороже ставлення до українців та великі зрушення в українському 
національному житті, він був обраний головою товариства «Просвіта» у 
м. Львові, брав активну участь в обговоренні її діяльності в сеймі. Так, 
коли в 1876 році польський посол (депутат) від Сокальщини виступив 
проти субсидування українського театру й «Просвіти» через те, що вони 
«ширять схизму», сейм лише незначною більшістю голосів ухвалив 
рішення надати допомогу «Просвіті». Володислав Федорович на загальних 
зборах товариства виступив зі знаменитою промовою, у якій, зокрема, 
сказав: «Що вільно писати полякам і німцям, те писати не може бути 
заборонене русинам... Я дарую «Просвіті» 12 тисяч золотих і сподіваюся, 
що товариство допомоги від сейму при таких обставинах не прийме». 
Після цієї промови управа «Просвіти» звернулася до сейму з листом, 
підписаним В. Федоровичем та В. Ганкевичем, у якому відмовилась від 
ухваленої сеймом дотації. Почин В. Федоровича підтримало багато інших 
діячів, і з того часу аж до 1884 року «Просвіта» не одержувала будь-якої 
допомоги з крайових фондів. Лише в 1884 році без прохання «Просвіти» 
сейм виділив на її утримання 2000 крон допомоги, яку пізніше декілька 
разів збільшував. 

У 1877 році Володислав Іванович склав обов’язки голови «Просвіти», 
але працю в українських громадських організаціях не полишив. Його 
обрали головою комітету з влаштування етнографічної виставки, що 
організували з нагоди приїзду до м. Тернополя австрійського 
престолонаступника. Виставка мала на меті показати представникові 
монархічного двору, що українці — окрема, самостійна нація, зі своїм 
способом життя, звичаями та побутом. У міському парку було побудовано 
зразки типів селянських хат різних регіонів Галичини. Там 
демонструвалися різновиди українського національного одягу, 
особливості виконання обжинкових та хороводних пісень і танців. У 
відкритті виставки взяв участь зведений хор із 122 співаків з 
11 навколишніх сіл. В. Федорович вітав гостей в одязі українського 
боярина й тим ще раз дав зрозуміти, що українці, як і поляки та інші 
народи монархії, крім звичаїв і традицій, мали в минулому свою 
державність зі своїми боярами й князями, а тому заслуговують на право в 
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складі Австро-Угорщини власної автономії з рідномовним шкільництвом, 
власною культурою та власним самоврядуванням. Організована виставка 
увінчалася великим успіхом і в значній мірі спричинилася до більшого 
пробудження самосвідомості українського населення. 

Крім участі в громадській праці, наприкінці XIX ст. В. Федорович 
пробував свої сили і в політичній діяльності, писав статті на теми історії, 
господарства, освіти, займався вихованням доньки, яка згодом стала 
українською письменницею й виступала під псевдонімом Дарія Віконська. 

У 1917 році здеморалізовані російські солдати, що поверталися з 
фронту додому, вдершись у палац, повністю пограбували його та спалили. 
Володислав Іванович перебрався до м. Скалата, а згодом до м. Петербурга. 
Під час жовтневого перевороту він повернувся до м. Києва, тут занедужав 
і 22 грудня 1917 року помер. 

(Із книги «Визначні постаті Тернопілля») 
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29 ТРАВНЯ 
60 років від дня народження Жанни Андріївни Юзви 

(29.05.1955) — письменниці, педагога 

Народилася 29 травня 1955 pоку в с. Супранівці Підволочиського 
району. Письменниця, педагог. Навчалася в Підволочиській, Оріховецькій 
та Качанівській загальноосвітніх школах Підволочиського району. У 
1972 році вступила на філологічний факультет Запорізького державного 
педагогічного інституту (нині — університет). 

Працювала вчителем української мови та літератури в селищі 
Мирному Мелітопольського району Запорізької області. Через 2 роки 
повернулася на Тернопільщину, учителювала в різних селах 
Підволочиського району. 

Зараз учитель-методист вищої категорії Підволочиської школи-
гімназії ім. І. Франка. Друкується в обласній та всеукраїнській пресі. З 
2003 року — член Національної спілки письменників України. Упорядник 
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антології поезії Підволочищини «Збручанське літо» (2005). Нагороджена 
грамотою НСПУ (2010). 

(Із книги «Письменники Тернопілля») 
Література 

Юзва (Яськів), Ж. Дозріле літо : прозові мініатюри / Ж. Юзва ; 
передм. І. Дем’янової ; іл. С. Волкової. — Т. : Навч. книга — Богдан, 
2011. — 87 с. : іл. 

Юзва (Яськів), Ж. Листи без конвертів : [проза] / Ж. Юзва ; [передм. 
П. Сороки]. — Т. : Джура, 2006. — 20 с. 

*** 
Юзва, Ж. Бабця ; Нечитана книга ; Спогад ; Тарас ; Завжди вчитель ; 

Літо ; Ой вишні-вишні : [прозові мініатюри] / Ж. Юзва // Літературний 
Тернопіль. — 2011. — № 1. — С. 18—20 : портр. — (Мала проза). 

Юзва, Ж. Коромисло : образок / Ж. Юзва // Сільські вісті. — 2013. — 
11 черв. — С. 4. 

Юзва, Ж. Сюжети підказує життя : [оповідання] / Ж. Юзва // 
Свобода. — 2013. — 1 трав. — С. 10. — (Дозріле літо). 

Юзва, Ж. Чужі ластів’ята ; Любов-любов… ; Прибиральниця : 
[прозові мініатюри] / Ж. Юзва // Свобода. — 2013. — 26 лип. — С. 8. 

*** 
Юзва (Яськів), Ж. Її пам’ятає Україна : [про Л. Я. Шахову] / 

Ж. Юзва // Сільські вісті. — 2013. — 5 лют. — С. 4 : портр. 
Юзва, Ж. Краса палітри Ярослава Збараського / Ж. Юзва // Гомін 

волі. — 2013. — 25 січ. — С. 5 : фотогр. — (Відгук на книгу). — Рец. на 
кн.: Збараський, Я. Небесне — у земному / Я. Збараський. 

Юзва, Ж. Наша тернополянка : [про зб. лірики «Імпровізації» 
Т. Дігай] / Ж. Юзва // Свобода. — 2011. — 5 серп. — С. 8 : фотогр. — 
(Варто прочитати). 

Юзва, Ж. Художник, що єднає небесне із земним : [про творчість 
Я. Збараського, представлену в його альбомі «Небесне — у земному»] / 
Ж. Юзва // Свобода. — 2013. — 6 лют. — С. 12 : іл. кольор. — (Краса 
палітри Ярослава Збараського). 

Юзва, Ж. Щойно з друку : У терноп. вид-ві «Джура» нещодавно 
побачила світ зб. Б. Берези «Маєстат слова» / Ж. Юзва // Гомін волі. — 
2011. — 23 верес. — С. 3. 

*** 
Юзва, Ж. Жанна Юзва: «Нехай мої паростки проростають на твоїх 

долонях вірою, надією, любов’ю» : [бесіда з письм. Ж. Юзвою] / провела 
Т. Занько // Нова ера. — 2008. — 26 листоп. — 2 груд. — С. 6 : фотогр. 
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Юзва, Ж. Жанна Юзва: «Пишу прозові твори, хоч і малі, але, 
сподіваюся, влучні…» : З творчого доробку Жанни Юзви / Ж. Юзва // 
Свобода. — 2013. — 24 трав. — С. 8 : фотогр. 

*** 
Дігай, Т. Любов, що перейшла в молитву / Т. Дігай // Золота 

пектораль. — 2010. — № 3/4. — С. 138. — Рец. на кн.: Юзва, Ж. Дозріле 
літо : поезії / Ж. Юзва. — Т. : Воля, 2010. — 64 с. 

Те ж // Вільне життя плюс. — 2010. — 29 жовт. — С. 6. — (Щойно 
прочитане). 

Сорока, П. Хрест і терни Жанни Юзви / П. Сорока // Літературний 
Тернопіль. — 2013. — № 1. — С. 122—124 : фотогр. — (Літературна 
критика). 

Жанна Юзва (Яськів) : [біогр. довідка, відгуки, мала проза] // 
Літературне Тернопілля, 1984—2007 рр. : антологія. — Т., 2007. — 
С. 647—653 : фотогр. 

*** 
Дем’янова, І. Юзва Жанна Андріївна (у заміжжі — Яськів; 29.05.1955, 

с. Супранівка Підволочис. р-ну) — педагог, письменниця / І. Дем’янова // 
Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — 
С. 669 : фотогр. 

Жанна Юзва (Яськів) : [біогр. довідка] // Письменники Тернопілля : 
Члени Нац. спілки письменників України. — Т., 2010. — С. 101 : фотогр. 

1 ЧЕРВНЯ 
60 років від дня народження Йосипа Дмитровича Свіжака 

(1.06.1955) — поета, перекладача 

Народився 1 червня 1955 pоку в м. Скалаті Підволочиського району. 
Поет, перекладач, лікар. У 1972 році закінчив Скалатську середню школу, 
служив у Радянській армії (1973—1975). У 1982 році закінчив 
Тернопільський державний медичний інститут (нині — Тернопільський 
державний медичний університет), однорічну інтернатуру, був 
направлений у м. Чортків, де працює й сьогодні. 

Літературну творчість розпочав у 1993 pоці з публікацій у районній 
газеті. Друкувався в альманахах «Подільська толока» та «Збручанське 
літо», журналах «Золота пектораль», «Літературний Тернопіль», 
«Перевал». Член Національної спілки письменників України (2007). 

(Із книги «Письменники Тернопілля») 
Література 

Свіжак, Й. Ніжний манускрипт : поезії / Й. Свіжак ; передм. 
Я. Павуляка. — Т. : Воля, 2004. — 76 с. 
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Свіжак, Й. Пізні кетяги : поезії / Й. Свіжак. — Т. : Рада, 2006. — 104 с. 
*** 

Свіжак, Й. Афганський триптих : поезія / Й. Свіжак // Пектораль 
(Золота пектораль). — 2010. — № 3/4. — С. 79. 

Свіжак, Й. Ворожба на крилі ; Довга мандрівка : [поезії] / Й. Свіжак // 
Золота пектораль. — 2011. — № 1/2. — С. 35—37 : портр. 

Свіжак, Й. Дотик до тиші : [поезія] / Й. Свіжак // Пектораль. — 
2007. — № 1. — С. 102—105. 

Свіжак, Й. Подорожній : вибр. вірші з рукопису нової зб. поезій / 
Й. Свіжак // Літературний Тернопіль. — 2010. — № 1. — С. 31—36 : 
фотогр. 

*** 
Сачко, Я. Блажен, хто вірує : [про третю зб. «Пізні кетяги» 

Й. Свіжака] / Я. Сачко // Вільне життя. — 2006. — 23 груд. — С. 8. 
Йосип Свіжак : [біогр. довідка, відгуки, поезія] // Літературне 

Тернопілля, 1984—2007 рр. : антологія. — Т., 2007. — С. 527—533 : 
фотогр. 

Йосип Свіжак [поет, перекладач, лікар] // Письменники Тернопілля : 
Члени Нац. спілки письменників України. — Т., 2010. — С. 83 : фотогр. 

Фарина, І. Йосип Свіжак: «Щоб не змаліли духом в сірому житті» : 
[творчість чортків. поета] / І. Фарина // Свобода. — 2013. — 27 верес. — 
С. 8. — (Поетична вітальня). — Із змісту: Дотик до тиші ; Скрижалі : 
[вірші] / Й. Свіжак. 

*** 
Мельничук, Б. Свіжак Йосип Дмитрович (01.06.1955, м. Скалат 

Підволочис. р-ну) — лікар, поет, перекладач / Б. Мельничук // 
Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2009. — Т. 4 
(додатковий) : А — Я. — С. 537—538 : фотогр. 

10 ЧЕРВНЯ 
60 років від дня народження Ольги Йосифівни Тракало 

(10.06.1955) — бібліотекаря, громадської діячки,  
заслуженого працівника культури України 

Народилася 10 червня 1955 року в смт Товстому Заліщицького 
району. У 1979 році закінчила Чернівецький державний університет. У 
1980—1985 роках працювала в рідному селищі вчителем української мови 
та літератури, директором Будинку школяра. У 1991—1992 роках — 
директор Заліщицької районної бібліотеки для дітей. З 1992 року очолює 
районну бібліотеку для дорослих. 
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Ольга Йосифівна — ініціатор створення літературно-мистецької 
читальні «Берегиня», Клубу творчої молоді. Її називають генератором 
культурного життя Наддністрянського краю, їй відомо все, що 
відбувається в районі, хто й коли святкує ювілей, хто із знаменитих 
представників діаспори підтримує зв’язки з рідною землею. А ще Ольга 
Йосифівна — майстер організації змістовних бібліотечних заходів, 
приурочених до державних і визначних дат славних уродженців 
Заліщанщини. З її легкої руки в книгозбірнях району відбуваються цікаві 
вечори для молоді, патріотичні концерти, профорієнтаційні акції на основі 
нанотехнологій. 

У 2002 році Заліщицька районна бібліотека стала переможцем 
конкурсу «LEAP: інтернет для читачів публічних бібліотек», який 
проводило Посольство США в Україні. У січні 2003 року відкрито 
інтернет-центр із безкоштовним доступом до всесвітньої мережі. 

Ольга Тракало — почесний член товариства «Просвіта», член проводу 
районної організації КУН. Автор статей у районній та обласній пресі, 
виступів на радіо й телебаченні. 

Література 
Тракало, О. Бібліотека йде в люди : [Заліщ. центр. район. б-ка 

організувала «Мобільну бібліотеку», яка діяла на центр. майдані міста] / 
О. Тракало // Колос. — 2011. — 24 черв. — С. 3 : фотогр. — (Культура). 

Тракало, О. Бібліотеки — мости до електронного урядування : [на 
таку тему пройшов тренінг бібліотекарів Заліщ. централіз. бібл. системи] / 
О. Тракало // Колос. — 2013. — 23 серп. — С. 8 : фотогр. 

Тракало, О. Велети українського духу : [краєзн. читання в Заліщ. 
центр. район. б-ці, присвяч. Олені Телізі та Олегові Ольжичу] / 
О. Тракало // Вільне життя плюс. — 2012. — 1 черв. — С. 5. 

Тракало, О. Дорога до храму душі : [зустріч з організаторами мист.-
просвітн. акції «Дорога до храму душі» у м. Заліщиках] / О. Тракало // 
Свобода. — 2013. — 22 лют. — С. 8 : фотогр. — (Українську книгу — в 
кожен дім). 

Тракало, О. Інтернет — прорив уперед : [10-річчя із часу відкриття на 
Заліщанщині перших інтернет-центрів] / О. Тракало // Колос. — 2013. — 
11 січ. — С. 8. — (Культура. Погляд у завтра). 

Тракало, О. «Люби і знай свій рідний край» : [краєзн. читання до 125-
річчя від дня народж. Й. Шварца в Заліщ. центр. район. б-ці] / 
О. Тракало // Вільне життя плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 6. — (У 
читальній залі). 

Тракало, О. Пам’ять про славного сина України : [відзначення 145-ї 
річниці від дня народж. О. Маковея в бібліотеках Заліщанщини] / 
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О. Тракало // Вільне життя плюс. — 2012. — 28 верес. — С. 8. — 
(Відлуння свята). 

Тракало, О. Славний педагог Тадей Залеський : Минуло 120 років від 
дня народж. Тадея Залеського — професора учительської семінарії в 
Заліщиках / О. Тракало // Свобода. — 2013. — 6 верес. — С. 3 : портр., 
фотогр. — (Наші незабутні). 

Тракало, О. У вінок пам’яті — спогади : [година-спогад, присвяч. 70-
річчю від дня народж. засл. працівника культури України, дириг., комп., 
поета З. Є. Кравчука в Заліщ. центр. район. б-ці] / О. Тракало // Колос. — 
2012. — 25 жовт. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Пам’ять). 

*** 
Новосядлий, Б. …І кілька рядків на газетній шпальті : [короткі 

відомості про журналістів та кореспондентів «Свободи»] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2012. — 8 черв. — С. 3 : портр. — (Відлуння 
свята). 

Про О. Тракало: С. 3. 
Тракало Ольга Йосипівна // Інформаційний простір Тернопілля / 

Терноп. обл. орг. Нац. спілки журналістів України. — Т., 2010. — С. 134 : 
фотогр. 

*** 
Головин, Б. Тракало Ольга Йосипівна (10.06.1955, смт Товсте 

Заліщиц. р-ну) — бібліотекар, громадська діячка, засл. працівник культури 
України / Б. Головин, В. Олійник // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 465 : фотогр. 

15 ЧЕРВНЯ 
75 років із часу заснування Кременецького медичного  

училища імені Арсена Річинського 
(15.06.1940) 

Першу у світі школу для підготовки сестер милосердя було відкрито 
півтора століття тому. Це зробила Флоренс Найтінгейл у м. Лондоні. На 
Тернопіллі подібний заклад з’явився влітку 1940 року в старовинному 
м. Кременці. Перед війною там заснували школу, у якій навчали 
фельдшерів та акушерів. Нині це відоме далеко за межами області 
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського. 

За десятки років заклад підготував тисячі спеціалістів, які 
допомагають людям у всій Україні. Їх можна зустріти й за кордоном — у 
Великобританії, Італії, Греції, Іспанії... У багатьох куточках планети 
цінують сестер милосердя з міста, про яке багато іноземців, напевне, і не 
чули.  
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Щороку в училищі здобувають освіту 475 студентів. Переважно це 
хлопці та дівчата з Тернопілля, хоча приїжджають і з інших областей — 
Львівської, Хмельницької, Рівненської. Вихованці закладу постійно 
беруть участь у всеукраїнських конкурсах, зокрема «Ескулап-
професіонал», де здобувають призові місця, продовжують навчання у 
вишах. Випускники приводять в училище своїх менших братів-сестер (і 
таких «династій» у навчальному закладі чимало). Багато колишніх 
студентів повернулися сюди вже в ролі викладачів. 

Медичний заклад став справжньою домівкою для студентів, які 
приходять сюди після дев’ятого та одинадцятого класів. До їх послуг — 
сучасні комп’ютери, лабораторії, затишні кабінети. Усіх, хто потребує 
житла, забезпечують гуртожитком. 

До Дня студента вихованцям училища підготували подарунок: 
поблизу гуртожитку відкрили спортивний майданчик зі штучним гумовим 
покриттям. Тут проводитимуть заняття з великого тенісу, спартакіади. 
Майданчик носитиме ім’я колишнього директора училища, нині покійного 
Анатолія Пушкаря, який багато зробив для розвитку спорту в закладі. 

Крім того, на вулиці Юліуша Словацького для студентів відкрили 
їдальню, яка тривалий час не діяла. Колись це було приміщення 
польського банку, у якому зберігали гроші. 

Поєднання традицій і сучасності творить неповторну ауру, котра 
панує в училищі. Обидва корпуси, у яких проводять заняття, — давні, 
історичні. Один із них є пам’яткою архітектури ХІХ століття. А з вікон 
навчального закладу ще й відкривається неймовірний вигляд на гору Бону. 

На подвір’ї встановлено пам’ятник Арсенові Річинському — лікареві, 
філософу, громадському діячеві, чиє ім’я присвоєно училищу. 

У 1998 році провели перші Річинські читання. Нині вони вже мають 
статус міжнародних: приєдналися вчені з Білорусі, цікавляться науковці з 
Канади. 

В училищі діє постійна виставка, присвячена Арсенові Річинському, 
яку поповнюють нові експонати. Студенти  мають на кого рівнятися. 

За статтею А. Брик 
Література 

Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського, 1940—
2010 рр. / ред. М. Я. Ротман. — [Б. м. : б. в.], 2012. — 46 с. : фотогр. 

*** 
Брик, А. Білі лебеді милосердя : [Кремен. мед. уч-ще 

ім. А. Річинського] / А. Брик // Медична академія. — 2009. — 27 трав. — 
С. 8 : фотогр. 
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Брик, А. Коли професія — милосердя : Один із найстаріших на 
Тернопільщині навч. закладів, Кремен. мед. уч-ще ім. А. Річинського, 
відзначив своє 70-річчя / А. Брик // Свобода. — 2010. — 10 листоп. — 
С. 3 : фотогр. — (Літа минають, та душа молода). 

Брик, А. Милосердя родом із Кременця : [мед. уч-ще 
ім. А. Річинського] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 21 листоп. — С. 3 : 
фотогр. — (Традиції та сучасність). 

Бурма, В. Сестри милосердя : [про Кремен. мед. уч-ще] / В. Бурма // 
Вільне життя плюс. — 2010. — 5 листоп. — С. 3 : фотогр. 

Дичко, Б. Білі лебеді милосердя : [про історію та сьогодення Кремен. 
мед. уч-ща] / Б. Дичко // Свобода. — 2008. — 24 берез. — С. 3 : фотогр. — 
(Училище в княжому місті). 

Циганюк, М. Кременецькому медучилищу імені Арсена 
Річинського — 70! / М. Циганюк // Місто. — 2010. — 27 жовт. — С. 17 : 
фотогр. 

*** 
Новосядлий, Б. Петро Мазур: «Сьогодні не існує проблеми 

працевлаштування медиків, є проблема із зарплатою…» : [про життя 
колективу сьогодні та плани на майбутнє] / Б. Новосядлий // Свобода. — 
2013. — 11 верес. — С. 5 : фотогр. — (Вища школа з поглядом у завтра). 

*** 
Дем’янова, І. Кременецьке медичне училище ім. А. Річинського / 

І. Дем’янова // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2005. — 
Т. 2 : К — О. — С. 226. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2009. — 112 с. 

Про Кремен. мед. уч-ще: С. 71—72. 
28 ЛИПНЯ 

60 років від дня народження Лесі Іванівни Романчук 
(28.07.1955) — лікаря, письменниці, громадської діячки 

Народилася 28 липня 1955 року в селищі Транспортному 
Тенькінського району Магаданської області в сім’ї політв’язнів. Поетеса, 
прозаїк, науковець, громадська діячка. У 1963 році, після закінчення 
терміну заслання, сім’я переїхала в м. Тернопіль. У 1979 році Леся 
Романчук закінчила лікувальний факультет Тернопільського медичного 
інституту (нині — Тернопільський державний медичний університет 
ім. І. Я. Горбачевського). Працювала викладачем акушерства та 
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гінекології Кременецького та Чортківського медичних училищ. Нині — на 
кафедрі акушерства та гінекології Тернопільського державного медичного 
університету ім. І. Я. Горбачевського. Кандидат медичних наук, доцент. 
Співавтор 16 підручників з акушерства та гінекології для студентів вищих 
медичних навчальних закладів українською та англійською мовами, автор 
низки наукових праць. 

Член Національної спілки письменників України з 1999 року. Авторка 
та виконавиця власних пісень. Видала компакт-диск «Кожна жінка — 
Чарівниця». Лауреат літературної премії ім. Уласа Самчука, премії 
журналу «Літературний Тернопіль». 

Твори Лесі Романчук перекладено російською мовою. 
(Із книги «Письменники Тернопілля») 

Література 
Романчук, Л. Лицарі любові і надії : роман / Л. Романчук ; передм.: 

І. Гарасим, О. Бондаренко ; післямова О. Бондаренко. — Т. : Богдан, 
2010. — 672 с. : іл. 

Романчук, Л. І. Маленькі чудеса гормонів : Розмова з гінекологом / 
Л. І. Романчук. — Т. ; Х. : Ранок, 2009. — 128 с. — (Дівочі таємниці). 

Романчук, Л. Місто карликів 4 : роман / Л. Романчук. — Т. : Богдан, 
2012. — 324 с. 

Романчук, Л. На ноті Лю : [поезії] / Л. Романчук. — Т. : Астон, 
2010. — 150 с. 

Романчук, Л. У мереживі мережі : інтернетна повість / Л. Романчук. — 
Т. : Навч. книга — Богдан, 2009. — 152 с. 

*** 
Романчук, Л. Книги Лесі Романчук розлітаються по всьому світу : 

[бесіда з терноп. письменницею] / спілкувалася Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 28 серп. — С. 7 : фотогр. 

Романчук, Л. Найбільша радість — це життя : [бесіда з терноп. письм. 
Л. Романчук] / провела В. Ждан // Вільне слово. — 2011. — 24 черв. — 
С. 3 : портр. 

Романчук, Л. «У мене немає ліктів. Є лише моя голова, серце і перо 
письменника…» : [бесіда з терноп. письменницею] / провела 
Л. Красновська // Rіа плюс. — 2013. — 13 берез. — С. 20 : фотогр. 

*** 
Віконська, І. І в Росії читатимуть наших авторів : [переклад творів 

Л. Романчук] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2013. — 21 черв. — 
С. 8. — (Книжкові новини). 

Зірки Василя Бурми і Лесі Романчук [відкрито на Алеї зірок у 
м. Тернополі] // Літературний Тернопіль. — 2013. — № 4. — С. 2. 
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Кралюк, П. Особливості жіночої літератури Тернопілля : [погляд на 
терноп. л-ру письм., д-ра філософ. наук, проректора Нац. ун-ту «Острозька 
академія» П. Кралюка] / П. Кралюк // Свобода. — 2012. — 20 січ. — С. 8 : 
портр. — (Точка зору). 

Мельник, Я. Бестселер Лесі Романчук вийшов російською мовою / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 19 черв. — С. 5 : фотогр. — 
(Особистості). 

Роздали «культурні» премії : [премію в номінації «Література — імені 
Богдана Лепкого» за 2011 р. отримала Л. Романчук] // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 23—29 трав. — С. 6 : фотогр. 

Тупік-Чорна, Ю. Її дитинство — Колима : Письм. Леся Романчук 
презентувала роман «Лицарі любові і надії» / Ю. Тупік-Чорна // Високий 
замок. — 2011. — 16 листоп. — С. 10 : фотогр. 

*** 
Вільчинський, О. Мереживом мережана / О. Вільчинський // 

20 хвилин. — 2010. — 12 берез. — С. 17 : фотогр. — Рец. на кн.: 
Романчук, Л. У мережеві мережі / Л. Романчук. — Т. : Навч. книга — 
Богдан, 2009. — 152 с. 

Дем’янова, І. Книга любові, волелюбства та пам’яті / І. Дем’янова // 
Друг читача. — 2010. — № 19. — С. 4 : фотогр. — Рец. на кн.: Романчук, 
Л. Лицарі любові і надії / Л. Романчук. — Т. : Богдан, 2010. — 672 с. 

Тищук, В. Чотири ноти й безліч почуттів / В. Тищук // Друг читача. — 
2010. — № 18. — С. 5 : фотогр. — Рец. на кн.: Романчук, Л. На ноті Лю / 
Л. Романчук. — Т. : Астон, 2010. — 150 с. 

*** 
Мельничук, Б. Романчук Леся Іванівна (28.07.1955, с-ще Транспортне 

Тенькін. р-ну Магадан. обл., нині РФ) — лікар, письменниця, громадська 
діячка / Б. Мельничук // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 
2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 194 : фотогр. 

Ганіткевич, Я. Романчук Леся : лікарка акушер-гінеколог, кандидат 
мед. наук, доцент, поетеса і письменниця, членкиня Спілки письменників 
України / Я. Ганіткевич, П. Пундій // Ганіткевич, Я. Українські лікарі : 
біобібліогр. довід. / Я. Ганіткевич, П. Пундій ; НТШ, Всеукр. лікарське т-
во. — Л., 2008. — Кн. 3 : Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі 
України. — С. 171—172 : фотогр. — Бібліогр. в кінці ст. 
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8 СЕРПНЯ 
75 років від дня народження Марти Михайлівни Подкович 

(8.08.1940) — музикознавця, театрознавця, педагога,  
громадської діячки, заслуженого працівника культури України 

Народилася 8 серпня 1940 року в смт Кутах Косівського району Івано-
Франківської області. У 1958 році закінчила театральну студію при Івано-
Франківському обласному музично-драматичному театрі. У 1958—
1963 роках була артисткою цього театру. 

З 1963 року М. Подкович працювала старшим інспектором Івано-
Франківського обласного управління культури. У 1966 році закінчила 
Київський інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. У 
1968 році переїхала в м. Тернопіль, де працювала лектором-
музикознавцем обласної філармонії, старшим інспектором із питань 
мистецтва управління культури облвиконкому. 

З 1971 року — на партійній роботі: інструктор відділу пропаганди та 
агітації Тернопільського обкому партії, секретар Кременецького райкому 
партії. У 1975 році М. Подкович обрано заступником голови 
облвиконкому.  

З 1978 року — завідувач денного відділу Тернопільського музичного 
училища, з 1980 по 2000 рік — його директор, а з листопада 2000 року — 
заступник директора із загальних питань. 

Заслужений працівник культури України. Член Національної спілки 
журналістів України. Шеф-редактор газети «Соломія». Голова обласного 
відділення Спілки жінок України та благодійного фонду «Соломія». 

Література 
На музичних меридіанах : Терноп. муз. уч-щу ім. Соломії 

Крушельницької — 50 / упоряд. М. Подкович. — Т. : Джура, 2008. — 
120 с. : іл. + [8] арк. іл. 

*** 
Подкович, М. Біль, пересторога, протест… : [прем’єра вистави «Актор 

і блазні» театру-студії «Сузір’я»] / М. Подкович // Соломія. — 2012. — 
№ 2 (черв.). — С. 2 : фотогр. 

Подкович, М. До Соломіїного дня народження : [докум. повість 
«Соломія Крушельницька» Б. Мельничука] / М. Подкович // Вільне життя 
плюс. — 2011. — 23 верес. — С. 8. — (Щойно з друку). 

Подкович, М. Пам’ять серця : [про кн. «Два пера — одна любов» 
Г. Садовської та В. Собуцької] / М. Подкович // Вільне життя. — 2008. — 
26 берез. — С. 6. 
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Подкович, М. «Чорнобиль — наш біль» : [участь наших краян у 
ІV Міжнар. фест. «Чорнобильські мотиви»] / М. Подкович // Вільне життя 
плюс. — 2010. — 24 груд. — С. 5. 

*** 
Подкович, М. Жіночі чари й чоловічі чвари… : [розмова з 

театрознавцем М. Подкович про виставу Терноп. академ. обл. укр. драм. 
театру ім. Т. Г. Шевченка «Господиня заїзду»] / вела В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 14 жовт. — С. 8 : фотогр. — (З прем’єрою!). 

Подкович, М. Особливий талант — мріяти і втілювати мрії в життя : 
[за матеріалами розмови з музикознавцем, громад. діячкою М. Подкович] / 
вела В. Касіян // Вільне життя плюс. — 2011. — 27 лип. — С. 6 : фотогр. 
кольор. — (Людина року — 2010). 

Подкович, М. Марта Подкович: «Ціную кожен прожитий день» : 
[розмова з культурологом, головою благод. фонду «Соломія», заст. 
директора Терноп. муз. уч-ща] / вела З. Кушнірук // Свобода. — 2011. — 
23 лют. — С. 3 : фотогр. — (В гостях у «Гніздечка»). 

*** 
Андрійчук, П. Та, що дарує людям радість : [творч. портрет культ.-

громад. діяча краю М. Подкович] / П. Андрійчук // Українська музична 
газета. — 2011. — № 3 (лип. — верес.). — С. 9 : портр. 

Андрійчук, П. Та, що наповнює світ добром : [ювілей культ.-громад. 
діячки М. Подкович] / П. Андрійчук // Вільне життя плюс. — 2010. — 
6 серп. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї). 

Кучерук, А. Почесних вибирали у закритому режимі : [з нагоди Дня 
міста десятьох тернополян нагородили відзнаками «Почесний громадянин 
міста», серед них — М. Подкович] / А. Кучерук // Номер один. — 2010. — 
1 верес. — С. 3 : фотогр. 

Пласконіс, В. Лауреати конкурсу «Людина року — 2010» / 
В. Пласконіс, Л. Ковальчук, П. Федоришин // Вільне життя плюс. — 
2010. — 29 груд. — С. 1 ; 2011. — 12 січ. — С. 2. 

Собуцька, В. Що зберегли ми, що надбали, щоб внукам в спадок 
передать?! : [життєвий і творч. шлях культ.-громад. діячки краю, 
довголітнього дир. муз. уч-ща М. Подкович] / В. Собуцька // Свобода. — 
2009. — 17 черв. — С. 8 : фотогр. — (Знайомство зблизька). 

*** 
Щербак, Л. Подкович Марта Михайлівна (08.08.1940, смт Кути, нині 

Косів. р-ну Івано-Фр. обл.) — музикознавець, театрознавець, педагог, 
громадська діячка / Л. Щербак // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 105 : фотогр. 
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10 СЕРПНЯ 
60 років від дня народження Івана Васильовича Потія 

(10.08.1955) — поета, публіциста, громадського діяча 

Народився 10 серпня 1955 року на хуторі Сіножатті, нині 
приєднаному до с. Кушлина Кременецького району. Поет, публіцист, 
громадський діяч. У 1976 році закінчив Тернопільський фінансово-
економічний інститут (нині — Тернопільський національний економічний 
університет). Працював за фахом у Молдові, на Далекому Сході, 
кореспондентом газети «Амурська нива» Біробіджанського району 
Хабаровського краю (нині — Російська Федерація). З 1983 року — на 
підприємствах міст Кременець і Почаїв. Із 2001 року — голова 
будівельного кооперативу «Наш дім», із 2004 року — директор ТзОВ 
«Куличівка» у м. Кременці, що спеціалізується на спорудженні житла, 
завершенні довгобудів. Співініціатор створення обласного літературно-
просвітницького товариства «Галицько-Волинське братство», заступник 
голови цієї організації, головний редактор літературно-мистецького 
альманаху «Курінь». Його вірші й статті опубліковано в українських 
часописах РФ та Молдови, колективних збірках, альманахах.  

Член Національної спілки письменників України (2006). 
(Із книги «Письменники Тернопілля») 

Література 
Дем’янова, І. Ловитва вітру : поезія / І. Дем’янова, І. Потій. — Т. : 

Воля, 2007. — 264 с. 
Потій, І. Манівцями : поезії / І. Потій. — Збараж : ПеГаС, 1992. — 

50 с. 
Потій, І. Ми… : Десять років любові : поезії / І. Потій. — Т. : Збруч, 

2011. — 80 с. 
Потій, І. Надія : вірші / І. Потій ; передм. І. Дем’янової. — Т. : Воля, 

2003. — 64 с. 
Потій, І. Прикутий : вірші / І. Потій. — Крем’янець : [б. в.], 1998. — 

88 с. 
*** 

Потій, І. Дід Василь : [вірш] / І. Потій // Курінь : літ.-мист. 
альманах. — Т., 2011. — № 12. — С. 114—115. 

Потій, І. Іван Потій: «Зігрій мене, батьківська хато» : [поезії] / 
І. Потій // Русалка Дністрова. — 2007. — № 1 (січ.). — С. 3 : фотогр. 

Потій, І. Миколі Гненому : [поезія] / І. Потій // Курінь : літ.-мист. 
альманах. — Т., 2012. — № 13. — С. 145. 
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Потій, І. [Поезії] / І. Потій // Золота пектораль. — 2009. — № 3/4. — 
С. 62. 

*** 
Потій, І. Божий дар поета й будівельника : [розмова з дир. ТзОВ 

«Куличівка», відомим поетом І. Потієм] / розмовляла С. Бодяк // 
Свобода. — 2013. — 13 груд. — С. 3 : фотогр. — (Новосілля від 
літератора). 

Потій, І. Іван Потій: «Я вірю, як хижому звіру, що завтра укусить 
мене!..» : [біогр. довідка, поезії] / І. Потій // Нова Тернопільська газета. — 
2010. — 8—14 верес. — С. 8 : фотогр. — (Поезія серця). 

Потій, І. Іван Потій: «Я пишу історію людини» : Поет з Кременця 
думає про нові книги і… зводить житло : [розмова з поетом, голов. 
редактором ж-лу «Курінь» І. Потієм] / провів Н. Беркут // Нова 
Тернопільська газета. — 2008. — 30 січ. — 5 лют. — С. 7 : фотогр. — 
(Біографічні відомості). 

Потій, І. «Робити із себе людину до самої смерті» : [розмова з 
літератором-будівельником І. Потієм] / вів І. Фарина // Свобода. — 
2010. — 13 серп. — С. 8 : фотогр. — (Ювілеї). — У змісті: Жменька віршів 
від Івана Потія. 

*** 
Бастюк, Б. Господь дарує нам поетів : [про творчість кремен. поета 

І. Потія та його зб. поезій «Сліди»] / Б. Бастюк // Діалог. — 2005. — 
23 лип. — С. 4. — (Щойно з друку). 

Фарина, І. «І кожен день дивує ще мене…» : [про творчість І. Потія] / 
І. Фарина // Свобода. — 2007. — 31 берез. — С. 8. — (Писати так, як Бог 
поклав на душу). 

Чернихівський, Г. Його «Сліди» на землі : [про творчість кремен. 
поета І. Потія] / Г. Чернихівський // Діалог. — 2005. — 24 верес. — С. 4 : 
фотогр. — (Людина, творчістю крилата). 

*** 
Гончаренко, О. Тембральні світлотіні / О. Гончаренко // Дзвін. — 

2013. — № 3. — С. 137—138. — Рец. на кн.: Потій, І. Засвіт : поезії / 
І. Потій. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2012. — 144 с. 

Дігай, Т. «Декламую понашіптуване вітром, Перечитую написане 
дощем» / Т. Дігай // Літературний Тернопіль. — 2013. — № 3. — С. 105—
106. — (Літературна критика). — Рец. на кн.: Потій, І. Засвіт : поезії / 
І. Потій. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2012. — 144 с. 

Іващук, М. Дві долі: кожна горнеться, і кожна прихистить : [про поет. 
зб. «Ловитва вітру» І. Дем’янової та І. Потія] / М. Іващук // Свобода. — 
2008. — 14 листоп. — С. 8. — (Враження від прочитаного). 
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Лисий, С. Сага подвоєнню / С. Лисий // Золота пектораль. — 2009. — 
№ 3/4. — С. 125—126. — Рец. на кн.: Дем’янова, І. Ловитва вітру : поезія / 
І. Дем’янова, І. Потій. — Т. : Воля, 2007. — 264 с. 

Іван Потій : [біогр. довідка, відгуки, поезія] // Літературне Тернопілля, 
1984—2007 рр. : антологія. — Т., 2007. — С. 466—477 : фотогр. 

Іван Потій // Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки 
письменників України. — Т., 2010. — С. 75. 

*** 
Дем’янова, І. Потій Іван Васильович (10.08.1955, х. Сіножаття, нині 

приєдн. до с. Кушлин Кременец. р-ну) — поет, публіцист, господарник, 
громадський діяч / І. Дем’янова // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 123 : фотогр. 

26 СЕРПНЯ 
60 років від дня народження  

Ірини Володимирівни Дем’янової 
(26.08.1955) — письменниці, краєзнавця, редактора 

Народилася 26 серпня 1955 року в с. Новій Брикулі Теребовлянського 
району. Письменниця, публіцист, редактор. Член Національних спілок 
журналістів (2001) і письменників (2005) України. Пише вірші та прозу. 
Відредагувала понад 150 книг, до значної частини написала передмови. У 
творчому доробку — низка публіцистичних та літературознавчих статей, 
історико-краєзнавчих розвідок, сценарії телефільмів «Небо любові» (1994) 
і «Я відшукаю папороті цвіт» (1996 р., у співавторстві з Я. Гевком). 
Організувала та певний час очолювала літературно-мистецьку студію 
«Восьма нота» при Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.  

У 2003—2008 pоках — керівник-науковий редактор редакції 
енциклопедичного довідника «Тернопільщина» («Тернопільський 
енциклопедичний словник»). Зараз на творчій роботі. 

(Із книги «Письменники Тернопілля») 
Література 

Дем’янова, І. Дві зорі на овиді : поезія, проза / І. Дем’янова. — Т. : 
Воля, 2005. — 160 с. 

Дем’янова, І. Комарики-дзюбрики : Творчій еліті Тернопілля : дружні 
епіграми та панегірики, буцімто сентенції… / І. Дем’янова ; [худож. 
М. Дмітрух ; передм. авт.]. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2011. — 168 с. 

Про автора: С. 167. 
Дем’янова, І. Л… : вірші та етюди про кохання / І. Дем’янова. — Т. : 

Збруч, 2008. — 128 с. 
Про автора: С. 123. 
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Дем’янова, І. Мандолінова оркестра : Увиразнене : [поезія] / 
І. Дем’янова. — Т. : Богдан, 2011. — 160 с. 

*** 
Дем’янова, І. Книга любові, волелюбства та пам’яті / І. Дем’янова // 

Друг читача. — 2010. — № 19. — С. 4 : фотогр. — Рец. на кн.: Романчук, 
Л. Лицарі любові і надії / Л. Романчук. — Т. : Богдан, 2010. — 672 с. 

Дем’янова, І. Лицар честі / І. Дем’янова // Золота пектораль. — 
2013. — № 3. — С. 125. — (Афганський апокаліпсис). 

Дем’янова, І. Богдан Ткачик / І. Дем’янова // Силует рідного міста: на 
перетині історії і культури / упоряд. М. Яремків. — Т. : Підручники і 
посібники, 2011. — С. 94—95 : фотогр. 

Дем’янова, І. «Тримай мене бодай на волосині…» : [поезії] / 
І. Дем’янова // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 11—17 лип. — 
С. 15 : фотогр. 

Дем’янова, І. У ніч імлисту зблисне зіркою з піднебесь : [пам’яті поета 
Я. Сачка] / І. Дем’янова // Свобода. — 2007. — 8 груд. — С. 8. — (Пам’яті 
побратима). 

*** 
Дем’янова, І. Ірина Дем’янова: абстрагуватися від натовпу : [розмова з 

літератором, публіцистом, краєзнавцем] / вів О. Вільчинський // 
20 хвилин. — 2008. — 21 жовт. — С. 10 : портр. 

Дем’янова, І. Ірина Дем’янова: «Усі ми водночас і комарики, й 
дзюбрики…» : [розмова з письм. І. Дем’яновою] / вела А. Боднар // Вільне 
життя плюс. — 2011. — 8 черв. — С. 6 : фотогр. кольор. — (Цікаві 
знайомства). 

*** 
Білик, Л. Ірина Дем’янова: «Усіх, про кого згадую, — люблю!» : [про 

вихід кн. мініатюр «Комарики-дзюбрики» І. Дем’янової] / Л. Білик // 
Свобода. — 2011. — 20 трав. — С. 8. 

Вільчинський, О. Комарики, дзюбрики та інші / О. Вільчинський // 
20 хвилин. — 2011. — 20—21 трав. — С. 15 : фотогр. 

Ірина Дем’янова : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—
2007 : антологія. — Т., 2007. — С. 217 : фотогр. 

Ірина Дем’янова — письменниця, публіцист, редактор : [біогр. 
довідка] // Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки письменників 
України. — Т., 2010. — С. 37 : фотогр. 

*** 
Лисий, С. Сага подвоєнню / С. Лисий // Золота пектораль. — 2009. — 

№ 3/4. — С. 125—126. — Рец. на кн.: Дем’янова, І. Ловитва вітру : поезія / 
І. Дем’янова, І. Потій. — Т. : Воля, 2007. — 264 с. 
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*** 
Івахів, Г. Дем’янова Ірина Володимирівна (з дому — Заверуха; 

26.08.1955, с. Нова Брикуля, нині Теребовлян. р-ну) — письменниця, 
краєзнавець, редактор / Г. Івахів // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2009. — Т. 4 (додатковий) : А — Я. — С. 192 : фотогр. 

28 СЕРПНЯ 
250 років від дня народження Тадеуша Чацького  

(28.08.1765—8.02.1813) — польського вченого,  
засновника Кременецького ліцею 

Тадеуш Чацький — відомий учений свого часу, який займався 
історією, етнографією, правом та економікою. Народився 28 серпня 
1765 року в містечку Порицьку, яке знаходилося у Володимирському 
повіті на Волині й становило власність його роду ще із XVII ст. Сім’я 
Чацьких належала до землевласницької еліти Волині. Батька майбутнього 
вченого звали Щасним, мати походила з відомого шляхетського роду 
Малаховських. 

Дитинство Чацького проходило без батьківської ласки, оскільки 
1767 року росіяни ув’язнили його батька строком на шість років за 
протест проти рівноправності дисидентів, а мати через рік після арешту 
чоловіка померла. Тадеуш та його старший брат Міхал потрапили під 
опіку дядька, і він забрав обох племінників на п’ять років у м. Гданськ. 
1773 року, уже після першого поділу Речі Посполитої, хлопці повернулися 
до рідного містечка, і Тадеуш розпочав домашнє навчання, яке проходило, 
правда, на дуже високому рівні. Колишній єзуїт Фаустин Гродзинський 
навчав обох братів класичних мов, права та французької мови, а виходець 
із Вармії Мартін Гербер — німецької мови. Найбільше Тадеуш 
захоплювався вітчизняною історією. 

1781 pоку, у віці всього лише 16 років, Чацького направили 
практикантом у суд м. Варшави. Перебування в столиці було доброю 
нагодою ознайомитися з багатими збірками бібліотеки Залуських. У 
1783—1786 pоках Тадеуш працював у Крушцовій комісії, а 1786 року за 
рішенням сейму був направлений на роботу в Комісію коронного скарбу. 

Ініціював розробку й складення гідрографічної карти Польщі та 
Литви, що виконав його співпрацівник Й. Махлер. Як представник 
казначейства, у складі польської делегації брав участь у переговорах із 
прусською стороною щодо підписання міждержавної торговельної угоди 
(1790). 1792 року залишив державну службу. Будучи власником великих 
маєтків і значних угідь, зайнявся господарськими справами. У 1801—
1803 pоках здійснив кілька приватних наукових подорожей стародавніми 
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польськими містами Помор’я, що після останнього розділу Речі 
Посполитої (1795) було інкорпоровано до складу Пруссії. Здобув широке 
визнання як колекціонер-нумізмат і бібліофіл (свої збори розмістив у 
м. Порицьку на Волині), значні кошти витрачав на благодійництво в галузі 
освіти й науки. Автор багатьох наукових праць із численними додатками: 
ілюстраціями, картами, таблицями, архівними матеріалами тощо, 
найвідоміші з яких: «Нотатки про торгівлю з Англією, Оттоманською 
Портою і іншими народами» (1792), «Про литовські і польські права» 
(1800), «Розвідка про євреїв» (1805), «Про назву України та виникнення 
козаків» (1806). 

7 вересня 1803 року з ініціативи Тадеуша Чацького в м. Кременці 
відбулася його зустріч із Гуго Коллонтаєм. Виконуючи обов’язки 
інспектора шкіл Волинської, Подільської та Київської губерній, він 
дійшов до переконання, що на підпорядкованій йому території повинна 
бути взірцем сучасна школа, освітній і науковий заклад, під опікою якого 
має розвиватися шкільництво нижчих ланок. 

Відкриття стараннями Тадеуша Чацького 1805 року Волинської 
гімназії, реорганізованої 1819 року в ліцей, перетворило м. Кременець в 
один із найбільших освітніх центрів Правобережної України. 

Т. Чацький за життя ніколи не відмовлявся від ідеї створення в 
м. Кременці нового польського університету. І лише його передчасна 
смерть, 8 лютого 1813 року, стала на заваді її реалізації. 

Похований Тадеуш Чацький у родинному склепі в містечку Порицьку, 
нині с. Пилипівка Іваничівського району Волинської області. 

Література 
Коляденко, С. Польський вплив на розвиток народної освіти Волині / 

С. Коляденко // Slavica Tarnopolensia. — 1997. — № 4. — С. 170—174. 
Про Т. Чацького: С. 170—172. 

Прокопович, Б. Волинський ліцей як осередок наукового та 
культурного життя Кременеччини / Б. Прокопович // Наукові записки. 
Серія: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — 2005. — 
Вип. 3. — С. 99—111. 

Про Т. Чацького: С. 100—101. 
Ткачук, С. Історія педагогічної думки Волинської гімназії в особах її 

викладачів / С. Ткачук // Наукові записки. Серія: Історія / Терноп. нац. 
пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2007. — Вип. 1. — С. 17—24. 

Про Т. Чацького: С. 18—20. 
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Ткачук, С. Педагогічні персоналії ХІХ століття в історії розвитку 
Кременеччини / С. Ткачук // Наукові записки. Серія: Історія / Терноп. 
держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2004. — Вип. 1. — С. 44—49. 

Про Т. Чацького: С. 44—45. 
Чернихівський, Г. Під скіпетром самодержавства (кінець ХVІІІ—

ХІХ ст.) / Г. Чернихівський // Чернихівський, Г. Кременеччина від 
давнини до сучасності / Г. Чернихівський. — Кременець, 1999. — С. 84—
103. 

Про Т. Чацького: С. 88—89. 
Чуйко, С. Кременецький ліцей в контексті ХІХ століття / С. Чуйко // 

Тернопілля’96 : регіон. річник. — Т., 1996. — С. 162—167. 
Про Т. Чацького: С. 162—163. 

Чуйко, С. Ліцеї України (ХІХ—ХХ ст.) / С. Чуйко. — Т. : Ліком, 
1996. — 140 с. 

Про Т. Чацького: С. 30—35. 
*** 

Войцеховський, Ю. Кременецький ліцей — осередок елітної освіти на 
Волині (до 200-річчя заснування навчального закладу) / 
Ю. Войцеховський, І. Коляда, Я. Пилипчук // Історія в школі. — 2005. — 
№ 11/12. — С. 1—7. 

Про Т. Чацького: С. 5. 
Коляденко, С. Кременецький ліцей — визначна пам’ятка в історії 

освіти ХІХ століття / С. Коляденко // Тернопіль. — 1994. — № 4/5. — 
С. 33—35. 

Про Т. Чацького: С. 33. 
Кралюк, П. «Волинські Афіни» на Кременеччині : [про Вищу 

Волинську гімназію та її організаторів Т. Чацького й Г. Коллонтая] / 
П. Кралюк // Дзеркало тижня. — 2005. — 24 груд. — С. 21 : фотогр. 

*** 
Чацький Тадеуш (28.08.1765, с. Порицьк, нині Павлівка Іваничів. р-ну 

Волин. обл. — 08.02.1813, м. Дубно, нині Рівнен. обл.; похов. у родин. 
склепі в родин. селі) — польський вчений, педагог, історик, організатор 
освіти, співзасновник Вищої волин. г-зії в м. Кременець (1805) / 
Г. Моліцька [та ін.] // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 
2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 584. 

Чацький Тадеуш (1765—1813), польс. осв. і екон. діяч, історик, родом 
з Волині // Енциклопедія українознавства / за ред. В. Кубійовича. — Л., 
2000. — Т. 10. — С. 3698. 

Ткачов, С. Чацький Тадей (28.VІІІ.1765—8.ІІ.1813) — польський 
вчений-педагог, історик, організатор освіти; співзасновник (Г. Коллонтай) 
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Вищої волин. гімназії в м. Кременець (1805) / С. Ткачов, В. Ханас // 
Ткачов, С. 250 імен на карті Тернопілля : пол.-укр. культ. взаємини / 
С. Ткачов, В. Ханас. — Т., 1996. — С. 49. 

1 ВЕРЕСНЯ 
75 років від дня заснування  

Теребовлянського вищого училища культури 
(1.09.1940) 

Вище училище культури, яке було засноване далекої від нас осені 
1940 року як бібліотечна школа, має свою багату часову й творчу 
біографію. У 1944 році, після невеликої перерви в роки війни, воно 
відновило свою діяльність. Далі, упродовж кількох років, заклад працював 
як училище, технікум, коледж, ліцей. Змінювались назви, та незмінним 
залишалось головне — високий зміст: служіння мистецтву, популяризація 
культурних цінностей. І зараз вище училище культури добре відоме за 
межами області, є своєрідним творчим оберегом народних традицій, 
звичаєвої обрядовості. Від часу заснування в училищі підготовлено тисячі 
високопрофесійних фахівців різних профілів та жанрів, десятки з яких 
мають почесні звання народних та заслужених артистів України, 
заслужених майстрів народної творчості України, заслужених діячів 
мистецтв України та заслужених працівників культури України. А скільки 
ще талановитих артистів, режисерів, співаків, керівників відомих творчих 
колективів, диригентів та солістів оркестрів, ансамблів, керівників і 
викладачів мистецьких навчальних закладів вийшло зі стін закладу. 

Зараз в училищі навчається понад 300 студентів на стаціонарному 
відділенні та майже 100 — заочному. Своїми знаннями з ними діляться 
132 викладачі. На базі училища також працює навчально-консультаційний 
пункт Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв, де 
випускники мають змогу відразу здобувати вищу освіту. 

Заклад готує фахівців за спеціальностями: народне пісенне мистецтво 
(хоровий спів), народна хореографія, декоративно-прикладне мистецтво, 
народні та духові інструменти, видовищно-театралізовані заходи, 
бібліотечна справа. Студенти цих спеціальностей — це майбутні 
висококваліфіковані кадри культурно-мистецької ниви не тільки 
Тернопілля, а й усієї України. Навчаючись, вони водночас набувають 
практичних навиків та відточують свій мистецький рівень у різних 
народних аматорських і творчих колективах. Гордістю закладу, зокрема, є 
ансамблі танцю «Любисток», «Грація» та «Дивертисмент», театр-студія 
«Рампа», вокальні ансамблі «Октава» та «Муза», фольклорно-
етнографічний ансамбль «Намисто», ансамбль барабанщиць 
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«Мажоретки», народний аматорський хор «Сонячний струм», чоловічий 
камерний хор «Гармонія», духовий народний оркестр й оркестр 
українських народних інструментів, ансамблі народної музики та ударних 
інструментів, студія поетів-початківців «Первоцвіт» і молодих художників 
«Палітра», ляльковий театр «Промінчик». Причому кожний із цих 
колективів характеризує високий художній рівень та висока виконавська 
майстерність. Колективи училища — незмінні учасники всіх культурно-
масових дійств, які проходять у районі та області, вони є учасниками, 
дипломантами, лауреатами різноманітних конкурсів — від обласних до 
всеукраїнських та міжнародних. 

Усе це результат наполегливої, систематичної праці, помноженої на 
творчість, душевне та духовне піднесення, ентузіазм, відданість справі 
мистецтва як викладачів, так і студентів. 

За статтею М. Виннічика 
Література 

Літопис Теребовлянського вищого училища культури (1940—2010) : 
краєзн. культурол.-мистецтвознавчий альманах / Теребовл. вище уч-ще 
культури. — Т. : ТеРус, 2011. — 224 с. : фотогр. — (70-річчю заснування 
присвячується). 

Теребовлянське вище училище культури : [70 років від дня 
створення : фотоальбом] / ред. І. Р. Козак ; уклад.: Л. О. Федчишин [та 
ін.]. — [Б. м. : б. в.], 2010. — 34 с. : фотогр. 

*** 
Виннічик, М. Теребовлянський парнас, або Заклад, де оселились 

музи : до 70-річчя Теребовл. вищ. уч-ща культури / М. Виннічик // 
Воля. — 2010. — 12 листоп. — С. 4 : фотогр. 

Габрук, З. Завдання — виховати справжніх громадян : [вихов. процес 
у Теребовл. уч-щі культури] / З. Габрук // Соломія. — 2010. — № 4 
(жовт. — груд.). — С. 4 : фотогр. 

Гончарук, М. Майстер-клас від земляка : [співпраця уч-ща культури із 
Львів. держ. акад.] / М. Гончарук // Вільне життя плюс. — 2012. — 
14 груд. — С. 5 : фотогр. — (Музики звуки чарівні). 

Гордій, Л. У пошуках вдосконалення : [кадровий потенціал вищ. уч-
ща культури] / Л. Гордій // Соломія. — 2010. — № 4 (жовт. — груд.). — 
С. 4 : фотогр. 

Томчишин, Ю. Теребовлянській кузні талантів — 70 / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2010. — 1 груд. — С. 3 : фотогр. 

*** 
Габрук, З. Поезія в рухах і поглядах : [ансамбль «Дивертисмент» 

Теребовл. вищ. уч-ща культури — володар гран-прі ХVІІ Міжнар. 
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фестивалю-конкурсу «Співограй»] / З. Габрук // Вільне життя плюс. — 
2012. — 19 жовт. — С. 1. — (Знай наших). 

Гончарук, М. Студенти не підвели : [студенти Теребовл. вищ. уч-ща 
культури — лауреати диплома ІІ ступеня Всеукр. конкурсу молодих 
виконавців ім. В. Старченка] / М. Гончарук // Вільне життя плюс. — 
2012. — 9 трав. — С. 3. — (Знай наших). 

Гончарук, М. Чарівні звуки духової музики : [про духовий оркестр 
«Княжі сурми» Теребовл. вищ. уч-ща культури] / М. Гончарук // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 2. — (Талановита молодь). 

Гордій, Л. Присвоєно звання «народний» [чоловічому камер. хору 
«Гармонія» Теребовл. вищ. уч-ща культури] / Л. Гордій // Воля. — 
2012. — 27 січ. — С. 3 : фотогр. — (Відлуння). 

Гребеньовська, Б. «Острів семи скарбів» : [участь нар. аматор. 
ансамблю танцю Теребовл. вищ. уч-ща культури в Міжнар. фестивалі нац. 
культур] / Б. Гребеньовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 31 трав. — 
С. 6. — (Знай наших). 

Лукашкевич, І. «Гармонія» хорового мистецтва : [про чоловічий 
камер. нар. хор «Гармонія» Теребовл. вищ. уч-ща культури] / 
І. Лукашкевич // Чортківський вісник. — 2012. — 10 лют. — С. 6 : фотогр. 

*** 
Бойчук, О. Щоб прожити життя недаремно : [творч. портрет викл. 

Теребовл. вищ. уч-ща культури Г. Александрович] / О. Бойчук // 
Свобода. — 2010. — 6 серп. — С. 8 : фотогр. — (Знайомство зблизька). 

Гордій, Л. Вона була королевою мажореток : [про організатора й кер. 
ансамблю барабанщиць «Мажоретки» В. Гордій] / Л. Гордій // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 27 лип. — С. 5 : портр. — (Рік болю, суму, 
пам’яті). 

Гордій, Л. «На роботу — найкращий одяг, краватка, посмішка…» : 
[розмова із заст. директора Теребовл. вищ. уч-ща культури Л. Гордієм] / 
вела Л. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 24 трав. — С. 8 : портр. 

Золотнюк, А. Інструмент вимагає творчості й високопрофесійності : 
[творч. шлях викл.-методиста Теребовл. вищ. уч-ща культури, комп. 
В. Сороки] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 4 трав. — С. 9 : 
фотогр. — (Знайомство). 

Крючковська, Г. Університет педагогічних знань діє : [про Теребовл. 
вищ. уч-ще культури] / Г. Крючковська // Вільне життя плюс. — 2013. — 
22 берез. — С. 1. — (Гідні наслідування). 

Мазун, Н. Коли відповідальність необмежена… : [проф. портрет дир. 
Теребовл. вищ. уч-ща культури М. Виннічика] / Н. Мазун // Вільне 
життя. — 2008. — 10 черв. — С. 5. — (Знайомтеся: директор). 
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Штокало-Пархомчук, Я. Шанують його за «гордіївську паузу» : [70-
річчя від дня народж. викл. Теребовл. вищ. уч-ща культури Л. Гордія] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2013. — 27 берез. — 
С. 9 : фотогр. — (Гість сторінки). 

*** 
Бойко, Н. Теребовля презентує : [відкриття в Бережан. краєзн. музеї 

вист. «Дотик до мистецтва», на якій представлено роботи митців 
Теребовл. вищ. уч-ща культури] / Н. Бойко // Вільне життя плюс. — 
2013. — 19 квіт. — С. 6. — (Зустрічі). 

*** 
Храм науки та мистецтва : (70-річчю Теребовлянського вищого 

училища культури присвячується) : бібліогр. покажч. / уклад. студенти ІІІ 
курсу спец. «Бібліотечна справа» ; ред. С. М. Николишин. — Теребовля : 
[б. в.], 2010. — 28 с. 

3 ВЕРЕСНЯ 
100 років від дня народження Миколи Матерського 

(3.09.1915—30.03.2006) — диригента, фольклориста 

Народився 3 вересня 1915 року в с. Ново-Керменчику, що поблизу 
м. Маріуполя, куди родину Матерських закинула Перша світова війна. 
Через сім років сім’я повернулася в рідне село Долобичів, де в 1929 році 
хлопчик закінчив семирічку. У тому ж році Микола став учнем 
Української православної духовної семінарії в м. Кременці. У 1930 році 
вперше керував хором семінаристів. 

У 1932 році родина Матерських із Холмщини переїхала до 
м. Кременця. Батько працював дияконом Туницької церкви. 

У 1936 році Микола вступив на теологічний факультет Варшавського 
університету, де провчився три роки, але Друга світова війна перекреслила 
всі плани хлопця. 

З осені 1939 року М. Матерський — директор школи у с. Великих 
Фільварках (нині — с. Плоске Кременецького району). Викладав 
українську мову та літературу. З 1941 року працював у Кременецькій 
середній школі № 3. Одночасно керував хором Туницької церкви. 

У 1958 році М. Матерський заочно закінчив Львівський університет і 
лише тоді отримав право викладати українську мову та літературу в 
середній школі. 

Упродовж 1976—1989 років Микола Антонович працював керівником 
художньої самодіяльності в с. Плоскому. 
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У 1990 році створив хор Української православної автокефальної 
церкви, який у 1991 році у м. Львові на фестивалі хорів УПАЦ зайняв 
перше місце. 

М. Матерський присвятив себе популяризації української пісні, 
церковної музики. Він самовіддано, наполегливо працював для духовного 
відродження рідного народу. 

Помер Микола Матерський 30 березня 2006 року. 
Література 

Чернихівський, Г. Кременеччина від давнини до сучасності / 
Г. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 1999. — 320 с. + 32 арк. іл. — 
Із змісту: [про М. Матерського]. — С. 124, 146, 180, 220, 221. 

*** 
Довгих літ Вам, Маестро! : [до 80-річчя диригента] // Русалка 

Дністрова. — 1995. — № 17 (верес.). 
Довгих літ вам, маестро! // Самостійна Україна. — Торонто, 1995. — 

№ 4. — С. 46—49. 
Те ж // Діалог. — 1995. — 9 верес. 
Ленчук, Р. «В солов’їній пісні оживати, воскресати у святій меті…» / 

Р. Ленчук // Діалог. — 2000. — 2 верес. 
Чернихівський, Г. І вічна музика звучить / Г. Чернихівський, 

І. Фарина // Свобода. — 1995. — 15 верес. 
*** 

Чернихівський, Г. Матерський Микола Антонович (03.09.1915, 
с. Ново-Керменчик Розів. р-ну, нині с. Новомлинівка Куйбишев. р-ну 
Запоріз. обл.) — диригент, популяризатор української народної і духовної 
музики / Г. Чернихівський // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 475. 

*** 
Пам’яті Маестро : [про М. А. Матерського] // Діалог. — 2006. — 

8 квіт. — С. 4 : фотогр. 

15 ВЕРЕСНЯ 
75 років від дня народження Василя Ільковича Ярмуша 

(15.09.1940—22.09.1976) — українського поета 

Народився 15 вересня 1940 року в селянській родині Ілька та Ганни. 
Був третьою дитиною в сім’ї, де, крім нього, було ще три сестри — 
Богдана, Володимира та Ярослава. 

Коли Василеві виповнилося 11 років, батько помер. Увесь тягар 
домашніх турбот і виховання дітей ліг на плечі матері. 
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Як і в більшості Василевих ровесників, дитинство його було нелегке: 
лихоліття війни, післявоєнні нестатки, непосильна фізична праця, 
обмежені дитячі забави. 

У перший клас Острівської семирічної школи хлопець пішов 
1 вересня 1947 року. 

Босоноге дитинство, сирітство, матеріальна скрута та розуміння 
вартості окрайця хліба виховували в малого Василя працьовитість, шану 
до людей праці. Його вразлива особистість вбирала в себе багатющу красу 
рідної природи та, разом із тим, намагалась зрозуміти причини бід людей, 
знайти спосіб допомогти їм. 

Після закінчення Острівської семирічки в 1954 році Василь 
продовжив навчання в Тернопільській школі № 8. Навчаючись у 9—
10 класах, він завів загальний зошит, куди записував поетичні спроби. 
Тоді ж був опублікований у микулинецькій районній газеті один із перших 
його віршів. 

На долю поета випали нелегкі випробування. Коли хлопчикові не 
було ще й року, він важко захворів на дифтерію, і, як кажуть, однією 
ногою вже був на тому світі. Лікували його від скарлатини, і вже дали 
висновок про клінічну смерть дитини, але медсестра через деякий час 
підійшла до нього й побачила ледь помітні ознаки життя. Так повернувся 
майже з того світу малий Василько перший раз. 

У вересні 1959 року хлопця призвали на військову службу та 
відправили на півострів Полярний Мурманської області. У лютому 1960 
року він із двома товаришами по службі пішов на пост. Надворі лютувала 
страшенної сили пурга зі шквальним пронизливим вітром. Хлопці йшли 
один за одним, тримаючись руками за натягнутий канат, який раптово 
обірвався. Вони заблукали. Лиш на третій день, коли снігова буря вщухла, 
їх знайшли на крижині в Баренцовому морі обморожених, напівживих. 

Василя комісували за станом здоров’я. Ішов у армію здоровим, а 
повернувся калікою. 

Почалися довгі місяці лікування. Діагноз — туберкульоз легень, який 
на той час був невиліковною хворобою. 

В одній із лікарень поет знайшов свою карооку долю, медсестричку 
Марію, яка стала його дружиною. Він кохав, як і жив, — сильно, 
безоглядно, до краю. Дівчина здійснила справжній подвиг в ім’я кохання. 
Знаючи, що Василь невиліковно хворий, вийшла за нього заміж і 
подарувала йому двох діток: донечку Мирославу та сина Тарасика. 

З 1962 року Василь періодично працював завідувачем клубу в рідному 
селі. Щовечора в сільському клубі кипіла жвава, весела робота: співав хор, 
ансамбль, квартети, дуети, ставились п’єси. 
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Здавалося б, усе добре, але одного разу, коли в клубі йшла вистава, 
здійнявся вітер і зірвав із будівлі дах. Василь і ще один хлопець почали 
його лагодити під дощем. Після цього випадку здоров’я чоловіка 
погіршилося. 22 вересня 1976 року перестало битися його серце. 

Василь Ярмуш за своє коротке життя встиг створити невмирущу 
поезію. Значну частину його творчої спадщини поміщено в чотирьох уже 
виданих збірках: «Казка про тебе» (видана за життя поета видавництвом 
«Каменяр» у м. Львові в 1972 році), «Граніт і полум’я» (підготовлена та 
здана до друку автором, але вийшла у видавництві «Радянський 
письменник» у м. Києві в 1977 році, коли вже поета не було в живих), 
«Зійшла в полях озимина» (побачила світ у видавництві «Український 
письменник» у м. Києві у 1994 році), збірці дитячих творів «Над Серетом» 
(упорядкована Володимиром Хомою, видана в «Астоні» у м. Тернополі в 
1998 році). 

У 2000 році, до 60-річчя Василя Ярмуша, в Острівській ЗОШ І—ІІІ ст. 
відкрито кімнату-музей, упорядником якої був Казимир Ярема, а 
художньо-оформлювальні роботи виконали члени обласного товариства 
ім. Богдана Лепкого. Тоді ж Казимир Ярема впорядкував збірку творів 
поета «Україно моя барвінкова», збірку пісень на слова Василя Ярмуша 
«Мелодії, освячені любов’ю», а також зібрав спогади про нього й видав 
книжку «Життя, мов спалах зорі». 

Творчість Василя Ярмуша, його громадянська позиція свідчать, що він 
був патріотом, гаряче, усім серцем любив Україну, український народ. 

За статтею І. Кобель 
Література 

Ярмуш, В. Правди святе зерно : поезія / В. Ярмуш ; упорядкув., 
передм. і післямова Я. Гевка. — Т. : Джура, 2013. — 164 с. : фотогр. 

Ярмуш, В. Україно моя барвінкова : вибране / В. Ярмуш ; передм. 
К. Яреми. — Т. : [б. в.], 2000. — 150 с. 

*** 
Вікарук, А. 1. Ярослав Гевко читає Василя Ярмуша. 2. Епітафія : 

[поезія] / А. Вікарук // Вільне життя плюс. — 2010. — 10 верес. — С. 5. — 
(Пам’яті поета). 

Головин, Б. «Лиш би пісня моя жила!» : до 70-річчя від дня народж. 
укр. поета В. Ярмуша / Б. Головин // Вільне життя плюс. — 2010. — 
17 верес. — С. 6 : портр. ; 24 верес. — С. 6. — (Ювілеї). 

Кобель, І. «Життя, мов спалах зорі…» / І. Кобель // Подільське 
слово. — 2010. — 8 жовт. — С. 9 : фотогр. 
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Крем’янчанка, Н. «Пам’ятай, що ти син України» : до дня народж. 
В. Ярмуша / Н. Крем’янчанка // Свобода. — 2013. — 13 верес. — С. 8 : 
портр., фотогр. — (Наші незабутні). 

*** 
Бібік, М. Живе у пам’яті Василь Ярмуш / М. Бібік // Подільське 

слово. — 2008. — 23 трав. — С. 14 : фотогр. — (Незабутні). 
Вандзеляк, Г. Величні поети Будний та Ярмуш пішли з життя 

молодими… : [творч. вечір пам’яті поетів у б-ці-музеї «Літературне 
Тернопілля»] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 20 верес. — С. 8 : 
фотогр. 

Михайленко, М. Їм не судилося слово гучне, а слово великого болю : 
[відкр. книжк.-іл. вист. у б-ці-музеї «Літературне Тернопілля»] / 
М. Михайленко // Вільне життя плюс. — 2013. — 18 верес. — С. 2. — 
(Живі у пам’яті). 

Томчишин, Ю. Школярі вшанували пам’ять Василя Ярмуша : [літ. 
вечір, присвяч. 70-річчю від дня народж. укр. поета В. Ярмуша] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2010. — 29 верес. — С. 24 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2009. — 112 с. 

Про В. Ярмуша: С. 83—86. 
16 ВЕРЕСНЯ 

125 років від дня народження Михайла Осінчука 
(16.09.1890—13.02.1969) — українського живописця та графіка 

Народився 16 вересня 1890 року в с. Голошинцях, нині 
Підволочиського району, у селянській родині Івана та Юлії (з дому 
Довгань) Осінчуків.  

Перші відомості про науку Христа та ікони хлопчик Михайло отримав 
від свого тата, який читав «Апостола» і «Вірую» у церкві. 

Середню освіту М. Осінчук здобув у державній гімназії з українською 
мовою навчання в м. Тернополі, яку закінчив у 1910 році. Того ж року 
вступив на навчання до Краківської Академії мистецтв, у якій свого часу 
навчалося чимало відомих українських художників, зокрема І. Труш, 
М. Сосенко, О. Новаківський, Й. Курилас, М. Бойчук, М. Жук та ін. 
Навчався Михайло Іванович у класі відомого польського художника, 
професора Юзефа Панкевича. 

Хлопця неодноразово за рішенням ради Академії мистецтв відзначали 
медалями за творчі успіхи з рисунку, малярства та графіки. 
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Під час навчання в м. Кракові багато працював над собою. Вивчав 
музейні колекції, архітектуру старовинного міста, його історію, відвідував 
театри, виставки. Захоплювався різьбою В. Ствоша та монументальним 
оздобленням королівського Вавелю. Педагогіку, історію й філософію 
мистецтва, історію літератури та культури, архітектуру (особливо 
церковну) студіював на філософському факультеті Ягеллонського 
університету в м. Кракові паралельно з навчанням в Академії. 

Краківську Академію Осінчук закінчив у 1914 році вже майже 
сформованим художником, здобувши тут не тільки солідну професійну 
підготовку, але й основні ідейно-естетичні орієнтири свого мистецтва. 

У листопаді 1918 року Михайла покликано до військової служби в 
картографічний відділ Міністерства внутрішніх справ ЗУНР 
(Західноукраїнської Народної Республіки) у м. Станіславові (тепер Івано-
Франківськ), а пізніше він перебував у рядах Української Галицької армії. 
Згодом, у 1919 році, як поручик, — в армії УНР. У серпні 1920 року 
повернувся додому. Зразу ж почав працювати викладачем в українській 
гімназії в м. Дрогобичі, потім — у м. Рогатині. У 1921 році польська 
окупаційна влада звільнила М. Осінчука з посади викладача й він був 
змушений заробляти на хліб щоденний як художник. Займався 
ікономалярством та виконанням монументальних розписів для інтер’єрів 
християнських храмів у традиційному іконному стилі, враховуючи 
найновіші досягнення сучасного йому мистецтва. 

Першою вагомою працею митця-неовізантиста була ікона Серця 
Христового (1923) для Преображенської церкви в м. Львові. 

У 1927 році М. Осінчук виконав поліхромічні (багатокольорові) 
стінописи в церкві в містечку Гримайлові. Від того часу він розписував 
церкви в Копичинцях, Озерній, Останівцях, Долині, Калуші, Сяноку 
(Лемківщина), каплицю духовної семінарії в м. Перемишлі (Польща) та 
одну стіну в Кафедральному соборі Святого Юра в м. Львові. Деякі 
розписи Михайло Осінчук виконував сам, а деякі в співпраці з відомим 
українським митцем Павлом Ковтуном. 

У 1922 році в м. Львові почав діяти Гурток діячів українського 
мистецтва, згодом — Асоціація незалежних українських митців (АНУМ), 
рушійною силою якої були П. Ковтун і М. Осінчук. Завдяки діяльності 
АНУМ і публікаціям її членів у журналі «Мистецтво» Львів став центром, 
де організовувалися виставки творів митців із різних країн. 

Наприкінці війни в мистецькому середовищі м. Львова відбулися 
вражаючі зміни. Побоюючись повернення радянської влади, значна 
частина митців емігрувала в Західну Європу, а згодом за океан. 
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У Німеччину, а пізніше в США виїхав М. Осінчук та його земляк, 
відомий художник і мистецький критик А. Малюца (уродженець с. Нового 
Села) і багато інших. Україна надовго втратила когорту яскравих, творчих 
особистостей і їх майбутній творчий доробок. 

М. Осінчук став помітною постаттю в церковному мистецтві 
української діаспори. В Америці був одним із засновників та 
найактивнішим із членів Об’єднання мистців-українців в Америці, яке 
очолював Сергій Литвиненко. 

М. Осінчук малював ікони та розписи для українських церков в 
Асторії, Нью-Йорку, брав участь у виставках, був членом мистецької 
комісії зі спорудження пам’ятника Шевченку в м. Вашингтоні. 

Помер Михайло Осінчук 13 лютого 1969 року в м. Нью-Йорку та 
похований на кладовищі в м. Савт-Бавнд-Бруку (український пантеон) у 
Нью-Джерсі. 

За статтею М. Авдиковича 
Література 

Авдикович, М. Слово про художника / М. Авдикович // Гомін волі. — 
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Гординський, С. АНУМ : (спогади про Асоціяцію незалежних 
українських мистців у Львові) / С. Гординський // Сучасність. — 1985. — 
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2000. — 16 верес. — С. 2. 
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Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2000 рік : 

бібліогр. список / уклад.: М. В. Друневич, Н. К. Іванко. — Т. : ІВП, 
1999. — 104 с. 

Про М. Осінчука: С. 62. 
2 ЖОВТНЯ 

150 років від дня народження Дениса Січинського 
(2.10.1865—26.05.1909) — українського композитора,  

диригента й музичного діяча 

Народився 2 жовтня 1865 року в с. Клювинцях Гусятинського повіту в 
родині вчителя. Навчався в м. Станіславі, потім — м. Тернополі (1879—
1887), де співав у гімназійному хорі. Початкову музичну освіту здобув у 
Л. Левицького (основи музичної грамоти та гри на фортепіано) та 
В. Вшелячинського. У 1886—1887 pоках з’явилися перші його твори — 
декілька хорів, хорові обробки народних пісень, пісні для голосу з 
інструментальним супроводом та фортепіанні мініатюри. 

Після закінчення гімназії працював урядовцем у м. Львові, невдовзі 
переїхав до м. Коломиї. Тут організував вокальний чоловічий квартет, з 
яким гастролював по містах Галичини. До цього періоду належать хори 
«У гаю, гаю» і «Один у другого питаєм» на тексти Т. Шевченка та «Коби я 
був пташкою» на слова І. Грабовського. 

Восени 1888 року Денис вступив до Львівського університету на 
юридичний і теологічний факультети, але згодом залишив навчання й 
вступив до консерваторії, яку закінчив 1892 року. Навчався в класі 
послідовника та учня Ф. Шопена — К. Мікулі (1890—1892), заробляючи 
на життя приватними уроками. Із цього часу збереглися пісня «Кілько дум 
тут переснилось» на слова У. Кравченко та «Дума про Нечая». 

Д. Січинський активно долучався до громадського життя, брав участь 
й організовував різні концерти та імпрези. Він був одним з організаторів 
товариства «Боян» у м. Львові й увійшов до його першого правління. 
Львівському «Бояну» композитор присвятив два твори — в’язанку 
народних пісень «Було не рубати зеленого дуба» і кантату «Дніпро реве», 
за яку 1892 року отримав першу премію конкурсу на кращий твір 
західноукраїнських композиторів. 

Після закінчення навчання в К. Мікулі (1892) Денис Січинський 
переїхав до м. Коломиї, де організував місцеве співоче товариство «Боян», 
був його диригентом. Це дало поштовх розвиткові академічного 
музичного мистецтва регіону. Під час епідемії холери в місті (1893), не 
маючи жодних засобів для існування, був вимушений влаштуватися 
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санітаром. Матеріальна скрута після звільнення із цієї роботи була 
причиною повернення до м. Львова. Тут він давав приватні лекції та 
переписував нотні тексти або аранжував популярні твори. На той час 
припадає його знайомство з І. Франком, унаслідок чого Д. Січинський 
(разом з О. Нижанківським, Ф. Колессою, І. Франком, М. Павликом, 
О. Роздольським та ін.) увійшов до складу комітету зі збирання та 
публікації народних пісень, діяльність якого створила основи для розвитку 
української фольклористичної школи в Галичині. У м. Львові 1895 року 
опублікував свої перші критичні статті — рецензії на «Хустину» 
Г. Топольницького, «Вечорниці» П. Ніщинського, виступи 
С. Крушельницької, О. Мишуги, М. Левицького тощо. 

Того ж року композитор переїхав до м. Перемишля й став диригентом 
у місцевому товаристві «Боян». Водночас сприяв організації селянських 
хорів, їх гастрольним «мандрівкам», що значно активізувало музично-
громадське життя краю. 1896 року запрошений на посаду капельмейстера 
установи для сиріт, що була неподалік м. Стрия, де працював два роки. З 
композиторського доробку того часу збереглися марш «Сагайдачний» та 
«Чеська полька». 

З 1899 року Д. Січинський працював у м. Станіславі головним 
диригентом «Бояна» та учителем музики в Інституті для дівчат. 
Товариство стало одним із кращих у Галичині та відіграло важливу роль в 
активізації громадського й культурно-мистецького життя. З ініціативи 
Дениса Січинського 1902 року створено музичне видавництво, у якому 
побачили світ 22 випуски «Музичної бібліотеки» (твори М. Лисенка та 
багатьох західноукраїнських композиторів). Тоді ж він заснував першу в 
краї українську музичну школу, яка згодом отримала статус філії 
Львівського музичного інституту ім. М. Лисенка (а в 1939 p. — музичного 
училища). Як і в м. Перемишлі, митець сприяв створенню хорових 
осередків у довколишніх селах, організовував щорічні концерти пам’яті 
Т. Шевченка та різноманітні святкові імпрези. Брав участь у з’їзді 
західноукраїнських композиторів у м. Перемишлі (1902). Був одним з 
ініціаторів та активних діячів руху за утворення Союзу співацьких і 
музичних товариств (1903). 

В останнє десятиріччя Д. Січинський, незважаючи на важку хворобу, 
написав найкращі твори: кантату «Лічу в неволі», хори «Минули літа», 
солоспів «І золотої, і дорогої» на тексти Т. Шевченка, хори «Пісне моя», 
«Непереглядною юрбою» і «Даремно, пісне» на слова І. Франка, солоспіви 
«Як почуєш вночі», «Не співайте мені сеї пісні», «У мене був коханий, 
рідний край», «Із сліз моїх», фортепіанні п’єси. Протягом 1903—
1905 pоків композитор уклав збірки «152 українські народні і патріотичні 
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пісні» і «Популярні пісні для дитячих голосів», закінчив у клавірі оперу 
«Роксоляна». Свій творчий доробок він передав у власність 
«Українському музичному видавництву». 

Денис Січинський був першим професійним композитором у Західній 
Україні. Він вирізнявся фанатичною відданістю музичній творчості, через 
яку постійно жив у матеріальній скруті або й злиднях. Митець-лірик, який 
із тих же причин не зміг отримати повну академічну музичну освіту, 
витворив специфічний, неповторний стилістичний почерк. У його 
композиціях, сповнених глибоких переживань, психологічної напруги й 
експресії, панують настрої туги й смутку, а споглядання чи мрійливість є 
винятковими випадками. Стильовий романтизм композитора ґрунтувався 
на традиціях галицької побутової музичної культури, австрійсько-
німецької пісенності та вокальної лірики; значним був вплив 
народнопісенної творчості — потужного джерела мелодики його 
композицій, хоча й підпорядкованого романтично-суб’єктивній 
образності. Керуючись, насамперед, змістом поезій, він створював 
оригінальні композиції, де музика напрочуд чутливо відтворює нюанси 
тексту. Найбільш показовими для Д. Січинського є вокальні жанри — 
солоспів і хор. Він започаткував в українській вокальній музиці жанр 
драматичного монологу, хоча загалом залишався в межах існуючої 
жанрово-стилістичної сфери. 

Помер Денис Січинський 26 травня 1909 року. 
Н. Костюк 
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5 ЖОВТНЯ 
60 років від дня народження  

Богдана Олексійовича Андрусяка 
(5.10.1955) — поета, публіциста, громадського діяча 

Народився 5 жовтня 1955 року в с. Черниляві Яворівського району 
Львівської області. Поет, публіцист, громадський діяч. Закінчив 
Львівський технікум залізничного транспорту, філологічний факультет 
Тернопільського педагогічного інституту ім. В. Гнатюка (нині — 
національний університет). Працював на Далекому Сході, служив у 
Радянській армії. З 1976 по 1979 роки працював майстром Яворівського 
гірника підземної виплавки сірки. З 1979 по 1984 роки — радіомеханік 
військової частини в м. Бережанах Тернопільської області. З 1984 по 2004 
роки перебував на службі в органах МВС, майор міліції. Друкувався в 
різних періодичних виданнях. 

Член Національних спілок письменників (2003) та журналістів (2007) 
України. Проживає в м. Бережанах. 

(Із книги «Письменники Тернопілля») 
Література 
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Б. О. Андрусяк. — Т. : Астон, 2012. — 89 с. 
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Андрусяк, Б. Слово, наповнене болем, гордістю і вірою / 
Б. Андрусяк // Культура і життя. — 2012. — 23 берез. — С. 12—13. 
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Богдан Андрусяк : [біогр. довідка, відгуки, поезія] // Літературне 

Тернопілля, 1984—2007 рр. : антологія. — Т., 2007. — С. 15—21. 
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Б. Андрусяка] / І. Продан // Вільне життя плюс. — 2012. — 27 квіт. — 
С. 6. — (Щойно прочитане). 

Сорока, П. Мої друзі в житті та літературі : [про М. Горбаля, 
Я. Павуляка, Д. Стецька, Є. Барана, А. Бобюка, Б. Андрусяка] / 
П. Сорока // Літературний Тернопіль. — 2010. — № 4. — С. 71—86. — 
(Дзеркало сучасності). 

Шургот, Я. Поет, який вміє чекати : [про нову зб. бережан. поета 
Б. Андрусяка] / Я. Шургот // Бережанське віче. — 2009. — 9 січ. — С. 5 : 
фотогр. — (Нові видання). 

*** 
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Нац. спілки письменників України. — Т., 2010. — С. 5 : фотогр. 
Барна, В. Андрусяк Богдан Олексійович (05.10.1955, с. Чернилява 

Яворів. р-ну Львів. обл.) — поет, громадсько-культурний діяч / В. Барна // 
Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — 
С. 41 : фотогр. 

8 ЖОВТНЯ 
90 років від дня народження  

Степана Ільковича Стельмащука 
(8.10.1925—5.01.2011) — хорового диригента, фольклориста, педагога 

Народився 8 жовтня 1925 року в с. Скородинцях Чортківського 
району. Навчався в сільській школі, а в 1942—1943 роках — на 
бухгалтерських курсах при Чортківській торговельній школі. Упродовж 
1944—1949 років служив в армії, був учасником бойових дій. У 1950 році 
закінчив Чортківську вечірню школу, у 1954 році — Львівське музичне 
училище, у 1959 році — консерваторію. 

З 1957 року Степан Стельмащук — викладач, старший викладач, 
доцент Дрогобицького педінституту ім. І. Франка, а з 1991 року — 
професор музичного факультету цього ж закладу. 

З 1992 року — член Наукового товариства імені Шевченка у 
м. Львові. 

У 1962 році Степан Стельмащук організував чоловічий хор «Бескид», 
яким керував до 1989 року, а впродовж 2001—2002 років очолював 
чоловічий хор «Прометей».  

Автор оригінальних хорових композицій: «Плач Ярославни» (за 
Т. Шевченком), «Ой ідуть тумани» (сл. І. Франка), «Остання ніч» (сл. 
М. Старицького), «Серенада» (сл. С. Руданського) тощо, а також 
солоспівів на тексти Т. Шевченка, Р. Братуня, Д. Павличка, Я. Купали, 
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обробок народних пісень і коляд для хору. Перу Степана Ільковича 
належить музика до літургії. 

С. Стельмащук — збирач і дослідник музичного фольклору, 
упорядник двотомного видання «Пісні Тернопільщини» та книги «Сто 
українських народних пісень села Скородинці на Тернопільщині». 

Автор численних статей у періодичних виданнях, зокрема журналах 
«Народна творчість та етнографія», «Дзвін». 

У 1999 році нагороджений відзнакою Президента України — орденом 
«За мужність». 

Помер 5 січня 2011 року у м. Львові. Похований на Сихівському 
цвинтарі. 

Література 
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коломийки, пісні літ. походження і романси : пісенник. Вип. 2 / упоряд.: 
С. І. Стельмащук, П. К. Медведик ; вступ. ст. С. І. Стельмащука. — К. : 
Муз. Україна, 1993. — 636 с. : ноти. 

Сто українських народних пісень села Скородинці на Тернопільщині : 
фольклор. записи / пісні зібрав і упоряд. С. Стельмащук. — К. : Муз. 
Україна, 1967. — 183 с. : ноти. 

*** 
Стельмащук, С. Мої спогади про професора Миколу Чайковського / 

С. Стельмащук // Тернопілля’97 : регіон. річник. — Т., 1997. — С. 495—
498 : фотогр. 

Стельмащук, С. Музичний фольклор Тернопільщини / 
С. Стельмащук // Пісні Тернопільщини : пісенник. — К., 1993. — 
Вип. 2. — С. 5—30. 

Стельмащук, С. І. Народні пісні на слова діячів «Руської трійці» / 
С. І. Стельмащук // Народна творчість та етнографія. — 1989. — № 1. — 
С. 55—58. 

Стельмащук, С. Печатки і штампи удокументовують селян : [про 
духовне життя Галичини першої половини ХХ ст. на прикладі 
с. Скородинців Чортків. р-ну] / С. Стельмащук // Тернопілля’98—99 : 
регіон. річник. — Т., 2002. — С. 77—81. 

*** 
Бенч, О. Степан Стельмащук (1925) — хоровий диригент, 

фольклорист, педагог, професор Дрогобицького державного університету 
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імені І. Франка / О. Бенч // Бенч, О. Павло Муравський: феномен одного 
життя / О. Бенч. — К., 2002. — С. 602—605 : портр. 

Бенч-Шокало, О. Степан Ількович Стельмащук (1925) — професор 
Дрогобицького державного університету імені І. Франка, хоровий 
диригент, фольклорист / О. Бенч-Шокало // Бенч-Шокало, О. Український 
хоровий спів / О. Бенч-Шокало. — К., 2002. — С. 155—156. 

Козачок, М. Благословенна музики соборність : Одверто про 
С. Стельмащука / М. Козачок // Тернопілля’95 : регіон. річник. — Т., 
1995. — С. 692—696 : фотогр. 

Стельмащук Степан : [біогр. довідка] // Тернопілля’97 : регіон. 
річник. — Т., 1997. — С. 705 : фотогр. 

*** 
Критюк, Р. Він був великим українцем : [творча діяльність проф., 

видатного дириг. С. Стельмащука] / Р. Критюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 27 груд. — С. 5 : портр. — (Події. Дати. Імена). 

Ониськів, М. Четверо із лепківської сотні : [вручення літ.-мист. та 
громад.-політ. премії ім. Братів Лепких 2011 року] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2011. — 26 січ. — С. 6. — (Приємно привітати). 

*** 
Сагаль, О. Відзнаки до Дня Злуки : Нагородили лауреатів премії імені 

Братів Лепких : [у тому числі й С. Стельмащука] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 26 січ. — С. 7 : фотогр. 

*** 
Пам’яті славетного хориста : Перестало битися серце відомого митця, 

професора Степана Стельмащука : [некролог] // Нова Тернопільська 
газета. — 2011. — 12—18 січ. — С. 10 : фотогр. 

*** 
Ваврик, Є. Стельмащук Степан Ількович (08.10.1925, с. Скородинці, 

нині Чортків. р-ну) — диригент, композитор, фольклорист, педагог, 
громадський діяч / Є. Ваврик, Я. Павлів // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 344—345 : 
фотогр. 

Гамкало, І. Стельмащук Степан Ількович (8.Х.1925, с. Скородинці, 
тепер Терноп. обл.) — укр. хор. диригент, педагог і фольклорист / 
І. Гамкало // Мистецтво України : біогр. довід. / за ред. 
А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 561. 
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18 ЖОВТНЯ 
100 років із дня заснування  

«Тернопільських театральних вечорів» 
(18.10.1915) 

Hoвi сторінки в історію м. Тернополя було вписано «Тернопільськими 
театральними вечорами» (1915—1917) — театральним об’єднанням, 
заснованим Лесем Курбасом у 1915 році. Відкрили театральний сезон 
18 жовтня (за старим стилем) 1915 року в кінотеатрі «Світязь» (на жаль, 
приміщення кінотеатру на колишній вул. А. Міцкевича, тепер бульвар 
Т. Шевченка, не збереглося) виставою «Наталка Полтавка» за заздалегідь 
проданими квитками. Виборного грав сам Лесь Курбас. Гра акторів 
підкуповувала своєю щирістю, і їх не раз викликали на «біс». Новий успіх 
театрові принесло «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка. Далі 
були «Циганка Аза», «Суєта», «Ой не ходи, Грицю...». Мріяв Лесь Курбас 
про «Царя Едіпа», «Макбета», «Затоплений дзвін», але в тогочасних 
умовах ці мрії були нездійсненними. 

Вистави показували тричі на тиждень у «Міщанському братстві», 
кінотеатрах «Світязь» та «Поділля», інколи й у залі «Сокула». 

У березні 1916 року Лесь Курбас переїхав до м. Києва. Функції 
директора та художнього керівника перебрав на себе Микола Бенцаль. У 
цей час він ставив п’єси «Шельменко-денщик», «Украдене щастя», 
«Жидівка-вихрестка». 

Оскільки «Тернопільські театральні вечори» були кооперативним 
товариством, то для поліпшення матеріального стану акторів у кінотеатрі 
«Поділля» перед початком кіносеансів ставили побутові одноактні п’єси, 
влаштовували концерти. Найбільший успіх мали вистави «Жартівниця», 
«Хомут та мазниця», «Ох, не люби двох». Часто народні пісні в обробці 
М. Лисенка, Ф. Колесси, М. Леонтовича та оперні арії виконувала 
Ф. Лопатинська. Театр став співініціатором й учасником Шевченківських 
свят, вшанування пам’яті І. Франка, провадив патріотично-агітаційну 
роботу серед військовиків-українців царської армії. 

Створення «Тернопільських театральних вечорів» стало початком 
заснування першого стаціонарного театру в м. Тернополі. У колективі 
театру було понад 5 осіб, які від 18 жовтня 1915 року до 6 червня 
1917 року поставили близько 320 вистав. 
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Театральні традиції м. Тернополя продовжуються й сьогодні: з 
1999 року в місті започатковано Всеукраїнський фестиваль молодої 
режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют» — творче змагання 
професійних театрів України, близького й далекого зарубіжжя. 

Л. Бойцун 
Література 

Остап’юк, Б. «Тернопільські театральні вечори» (1915—1917) : 
[історія] / Б. Остап’юк // Остап’юк, Б. Давній Тернопіль : іст. нариси, 
постаті, картини хліборобської праці, традиційні святкування, спогади / 
Б. Остап’юк. — Маямі ; Торонто, 1984. — С. 33—42 : фотогр. 

*** 
Брик, А. Тиждень театру, або Зимова усмішка тернопільської 

Мельпомени : [мист. свято до 80-ліття Терноп. академ. обл. укр. драм. 
театру ім. Т. Г. Шевченка та 95-річчя «Тернопільських театральних 
вечорів»] / А. Брик // Свобода. — 2010. — 8 груд. — С. 3. 

Мороз, В. Як виникли «Тернопільські театральні вечори» : Уже майже 
100 років виповнюється традиції театр. вечорів, які у 1915 р. вразили 
тернополян. Зали були заповнені, а квитки розкуповували заздалегідь, 
навіть незважаючи на рос. окупацію і комендантський час / В. Мороз // 
20 хвилин. — 2011. — 16—17 груд. — С. 18 : фотогр. — (Ретро). 

Сагаль, О. «Мазепа» : сповідь перед людьми й часом : [про 
святкування 80-річчя Терноп. академ. обл. укр. драм. театру, 95-річчя 
«Тернопільських театральних вечорів» та прем’єру вистави «Мазепа»] / 
О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 15—21 груд. — С. 7 : 
фотогр. 

Садовська, Г. У шевченківців — ювілей : [мист. тиждень за участю 
театр. колективів України до ювіл. дат театр. життя краю] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2010. — 15 груд. — С. 2. — (Тернопільські 
театральні вечори). 

Собуцька, В. Лесь Курбас: «Мистецтво, котре костеніє в традиціях, не 
йде вперед, перестає бути мистецтвом» : [про видатного режисера Леся 
Курбаса, театр. вечори, проблеми Терноп. академ. обл. укр. драм. театру] / 
В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 26 жовт. — С. 8. — (Театр відкриває 
сезон). 

*** 
Визначено переможців Всеукраїнського фестивалю молодої 

режисури // Свобода. — 2013. — 29 листоп. — С. 8. — (Театральні 
вечори). 

Мельничук, Б. Умілі веслярі у морі сміхової стихії : [про виставу 
«Стрибок у постіль» Хмельниц. муз.-драм. театру — дипломанта 
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ХІ Всеукр. фест. «Тернопільські театральні вечори. Дебют»] / 
Б. Мельничук // Голос України. — 2013. — 7 груд. — С. 31 : іл. 

Садовська, Г. Фестиваль, що повернув надію : [ХІ Всеукр. фест. 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют»] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 листоп. — С. 11. 

Фестиваль досяг свого логічного призначення : [своїми думками про 
фест. «Тернопільські театральні вечори. Дебют» діляться члени журі] / 
записала Г. Садовська // Вільне життя. — 2007. — 17 листоп. — С. 8. — 
(Відлуння «Тернопільських театральних вечорів»). 

Шот, М. «Пристань розбитих кораблів» стала мистецькою надією : 
Аншлаг. Фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. 
Дебют» зібрав численну аудиторію / М. Шот // Голос України. — 2013. — 
24 груд. — С. 11 : іл. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2005 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 
2004. — 128 с. 

Про «Тернопільські театральні вечори»: С. 78—82. 
21 ЖОВТНЯ 

100 років від дня народження Анатолія Малевича 
(21.10.1915—9.06.1997) — краєзнавця 

Народився 21 жовтня 1915 року в с. Бережанці Лановецького району. 
Закінчив гімназію в м. Кременці, навчався у Варшавському університеті 
(Польща). Згодом закінчив філологічний факультет Чернівецького 
університету (1952). З 1939 року — у школах Кременецького та 
Лановецького районів, зокрема учитель у с. Лосятині, директор школи в 
с. Старому Таражі (обидва Кременецького району). У 1944—
1945 роках — учасник німецько-радянської війни. У 1945—1947 роках — 
інспектор Новосільського райвно (нині с. Нове Село Підволочиського 
району); у 1947—1951 роках — завідувач Микулинецького райвно (нині 
смт Микулинці Теребовлянського району); у 1951—1952 роках — 
заступник завідувача Тернопільського облвно, у травні 1952 року 
звільнений за вказівкою МДБ, згодом — учитель, з 1964 року — завідувач 
навчальної частини СШ № 2 у м. Збаражі. У 1990-х роках — старший 
науковий співробітник Збаразького краєзнавчого музею. У 1990—
1997 роках — голова Збаразької організації товариства «Просвіта». 
Володів грецькою, латинською, німецькою, польською, французькою, 
церковнослов’янською мовами. Почесний член Всеукраїнської спілки 
краєзнавців (1966), Всеукраїнського товариства «Просвіта» (1993). 
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Анатолій Павлович — автор численних нарисів, статей із краєзнавства 
в українських та зарубіжних виданнях. З-під його пера вийшли путівники: 
«Збараж» (1984), «Збаразький замок» (1988), «Вишнівець» (1989); книжки: 
«Дмитро Вишнівецький (Байда)» (1990), «Неопалима купина» (1991), 
«Морозенко» (1992), «Просвіта на Збаражчині» (1995), «Літопис землі 
Збаразької: в датах, подіях, фактах і особах» (1996) та ін. Зібрав і записав 
30 альбомів народних пісень, переказів, легенд, казок, приказок, звичаїв, 
зокрема про Н. Морозенка, опублікував у збірниках «Легенди та 
перекази» (1985), «Євшан-зілля: легенди та перекази Поділля», «Лицарі 
волі» (обидві — 1992), «Казки Західного Поділля» (1994) та ін. В 
альманасі «Літературна Збаражчина» (1998) — автор розділу «Славні 
імена». Працював над книгою «Лікарі Збаражчини». 

Помер Анатолій Малевич 9 червня 1997 року в м. Збаражі, де й 
похований. 

Література 
Малевич, А. Вишнівець : путівник / А. Малевич. — Т. : РВВ 

облполіграфвидаву, 1989. — 30 с. 
Малевич, А. П. Збараж : іст.-краєзн. нарис / А. П. Малевич. — Л. : 

Каменяр, 1984. — 47 с. 
Малевич, А. Збаразький замок : путівник / А. Малевич. — Т. : 

Облполіграфвидав, 1988. — 14 с. 
Малевич, А. Літопис землі Збаразької : в датах, подіях, фактах і 

особах / А. Малевич. — Збараж : [б. в.], 1996. — 84 с. 
Малевич, А. Морозенко : іст.-краєзн. нарис про Нестора Морозенка, 

оспіваного в народних піснях, думах, легендах і переказах / 
А. Малевич. — Збараж : [б. в.], 1992. — 38 с. 

Малевич, А. Неопалима купина : немеркнучі сторінки історії 
Збаражчини / А. Малевич. — Збараж : [б. в.], 1991. — 23 с. 

Малевич, А. «Просвіта» на Збаражчині : іст. нарис / А. Малевич. — 
Збараж : Тернопіль, 1995. — 58 с. 

*** 
Малевич, А. Національний герой — козак Морозенко / А. Малевич // 

Теребовлянщина : краєзн. літ.-мист. альманах-календар на 2001 рік / 
упоряд. і голов. ред. Г. Кушнерик. — Т., 2001. — С. 157—163. 

Ой Морозе-Морозенку : [легенду записав на Збаражчині 
А. Малевич] // Теребовлянщина : краєзн. літ.-мист. альманах-календар на 
2001 рік / упоряд. і голов. ред. Г. Кушнерик. — Т., 2001. — С. 316. 

*** 
Кіріндась, В. Тернистий шлях просвітянина / В. Кіріндась // Вільне 

життя. — 2007. — 3 листоп. — С. 7 : фотогр. — (Пам’ять). 
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Малевич Анатолій Павлович : [біогр. довідка] // Теребовлянщина : 
краєзн. літ.-мист. альманах-календар на 2001 рік / упоряд. і голов. ред. 
Г. Кушнерик. — Т., 2001. — С. 157. 

Муляр, Я. Наш земляк — літописець рідного краю / Я. Муляр // Голос 
Лановеччини. — 1998. — 3 жовт. 

Стахів, Т. Ім’я, вкарбоване в історію краю / Т. Стахів // Народне 
слово. — 2005. — 4 листоп. — С. 6 : фотогр. 

*** 
Головин, Б. Малевич Анатолій Павлович (21.10.1915, с. Бережанка, 

нині Лановец. р-ну — 09.06.1997, м. Збараж) — педагог, краєзнавець, 
фольклорист / Б. Головин, Б. Савак, М. Ханас // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 442 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2000 рік : 

бібліогр. список / уклад.: М. В. Друневич, Н. К. Іванко. — Т. : Опер. друк, 
1999. — 104 с. 

Про А. Малевича: С. 72—73. 
Літописець рідного краю: Анатолій Павлович Малевич : 90 років від 

дня народження : попереджув. довідка / Центр. б-ка Збараз. централіз. 
бібл. системи. — Збараж, 2005. — 14 с. — (До 90-річчя від дня 
народження). 

22 ЖОВТНЯ 
90 років від дня народження  

Петра Костьовича Медведика 
(22.10.1925—2.12.2006) — краєзнавця, літературознавця, фольклориста, 

етнографа, бібліографа, мистецтвознавця 

Кажуть, що дороги в широкий світ завжди починаються від стежки 
біля батьківської хати, а багатство й краса літературної творчості — від 
материної пісні над колискою. Шлях Петра Костьовича почався в 
пісенному колі родини у славному піснями та народними музиками селі 
Жабині Зборівського району 22 жовтня 1925 року. 

...Мама Юлія подарувала йому своє веретено й сказала: «Петрусю, це 
мій дорогий дарунок для тебе, ціле життя я пряла нитки та полотно, з 
якого шила для сім’ї одяг. Тож щоб і ти в житті рухався, як веретено, і 
пряв нитки шовкові свого життя». Слова матері й справді стали 
пророчими, бо син її виткав 14 полотен своїх книг, а тисячі ниток 
переплелись в усій його творчій спадщині. 

У розмаїтті пісенних та мистецьких традицій Жабині промайнули 
його незабутні роки дитинства (Петро був найменшим у багатодітній 
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селянській родині). Уже в шкільні роки грав на музичних інструментах, 
виявляв здібності до малювання, першим з односельців одержав середню, 
а згодом і вищу освіту. Благородні зерна великої любові до народної пісні, 
зацікавленості легендами та переказами рідного краю, що проростали в 
Жабині, заколосились щедрим урожаєм на ниві творчості й пошуку. 

Після закінчення в 1952 році філологічного факультету Львівського 
університету протягом 6 років Петро Медведик працював у Кобзарівській 
середній школі на Зборівщині. Саме тут він по-справжньому почав 
займатися збиранням фольклору; його манило своєю загадковістю 
легендарне місто Бозок. У с. Кобзарівці Петро Костьович написав і перші 
дослідження «Літературна карта Тернопільщини» та «Використання 
краєзнавчого матеріалу на уроках літератури у 8—10 класах». Йому було 
присвоєно звання «Відмінник народної освіти». 

З 1959 року він вчителював у с. Великому Глибочку Тернопільського 
району, кілька років викладав на філологічному факультеті 
Тернопільського педінституту, а останні 20 років — займав посаду 
старшого наукового співробітника музею С. Крушельницької в с. Білій під 
м. Тернополем. 

Як дослідникові, Петру Медведику була властива виняткова 
працездатність, широке коло захоплень, інтересів і знань. Важко знайти 
такі питання, назвати такі проблеми життя й діяльності літераторів і 
митців нашого краю минулого й сучасності, які б не були ним досліджені 
та вивчені. 

Визначною справою свого життя й творчості вважав Петро Медведик 
зібрані ним народні пісні, легенди та перекази рідного краю. Уже в 
шкільні роки записував у товстий зошит улюблені співанки свого села. Від 
батьків і сестер він зробив перші записи пісень та переказів. А скільки 
прекрасних коломийок почув у с. Жабині від Олекси Банадиги! З любов’ю 
та вдячністю часто згадував Ганну, Федора та Михайла Микитишин, 
Анастасію, Петра та Марію Прокопів і багатьох інших співучих 
односельців. Уже в часи незалежності України ці записи будуть поміщені 
в книгах Петра Медведика «Село Жабиня на Зборівщині: Весілля. Народні 
звичаї та обряди», «Моє рідне село Опілля», «Пісні Тернопільщини» та ін. 

На славній старовинній Зборівській землі били чисті джерела 
творчого натхнення шукача народних скарбів. Записані Петром 
Костьовичем легенди та перекази в Жабині, Кобзарівці, Годові, Зарудді, 
Курівцях, Чернихові, Тустоголовах, Нестерівцях вже в далекі 80-ті роки 
минулого століття вперше публікувалися на сторінках районної газети. Із 
часом їх можна було знайти в його книгах «Євшан-зілля», «Казки 
Західного Поділля», «Легенди Тернопілля». 
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Петро Медведик завжди знаходив можливість побувати в селах 
Зборівщини, знову зустрітися із знайомими людьми, пройтися вже 
сходженими стежками й щоразу відкривати їх нові таємниці, вслухатися в 
подих землі та гомін віків. А результатом цього стала поява надзвичайної 
цінності вже зараз — словника біографій 150 визначних людей 
«Літературно-мистецька та наукова Зборівщина» (1998). 

Варто відзначити, що творчу, наукову та культурно-громадську 
діяльність Петра Медведика оцінено Почесною грамотою Верховної Ради 
України. Він також лауреат премій імені Павла Чубинського та братів 
Лепких, першим удостоєний обласної премії імені Володимира Гнатюка. 

Відомий літературознавець, фольклорист та етнограф, 
мистецтвознавець у галузях театру, музики, живопису, дискографії, 
бібліограф, дійсний член Hayкового товариства імені Шевченка Петро 
Костьович Медведик відійшов у вічність 2 грудня 2006 року та залишив 
по собі велику інтелектуальну спадщину й найдорожчі людські скарби — 
духовні, бо вони неповторні та безсмертні. 

За статтею З. Матвіїва 
Література 

Гайдукевич, Я. Місце і роль Петра Медведика в краєзнавчій науці / 
Я. Гайдукевич // Гайдукевич, Я. Не перервати б духовності нитку… : вибр. 
ст., виступи, бібліографія / Я. Гайдукевич. — Т., 2009. — С. 139—142 : 
фотогр. 

Орав свій переліг : Йосип Гошуляк: від маминої пісні до вершин 
вокалістики / упоряд. М. Онуфрів. — К. : Києво-Могил. акад., 2012. — 
911 с. : іл. 

Про П. Медведика: С. 48—49, 124, 127, 214, 340, 363, 495, 577, 657, 
697, 740, 741, 750—751, 842, 846. 

Чернихівський, Г. Невтомний дослідник і вчитель / 
Г. Чернихівський // Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, публікації, 
спогади, рецензії / Г. Чернихівський. — Кременець, 2008. — Кн. 3. — 
С. 262—267 : фотогр. — (Спогади). 

*** 
Зюбровська, Н. Збирач перлин народних / Н. Зюбровська // 

Соломія. — 2011. — № 4 (груд.). — С. 2 : портр. 
Матвіїв, З. Оживають шана та пам’ять / З. Матвіїв // Зборівська 

дзвіниця. — 2010. — 26 листоп. — С. [4]. 
Петро Костьович Медведик (1925—2006) — літературознавець, 

фольклорист, етнограф, мистецтвознавець // Зборівська дзвіниця. — 
2008. — 15 лют. — С. 1 : фотогр. — (Видатні постаті рідного краю). 
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Сагайдак, М. Збирач перлин народних / М. Сагайдак // Свобода. — 
2009. — 27 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Спомин про друга). 

*** 
Сагайдак, М. Музей як шана : [відкриття мемор. музею 

П. Медведика] / М. Сагайдак // Свобода. — 2007. — 15 груд. — С. 6 : 
фотогр. — (Незабутні). 

Сагайдак, М. Невтомний збирач перлин народних / М. Сагайдак // 
Свобода. — 2010. — 5 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Фестини). 

Сагайдак, М. Чуєш, брате мій… : Фольклор.-етногр. фестини в 
с. Великий Глибочок Терноп. р-ну, присвяч. 85-ій річниці з дня народж. 
П. К. Медведика / М. Сагайдак // Подільське слово. — 2010. — 
5 листоп. — С. 5 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2010 рік : 

бібліогр. покажч. Вип. 20 / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і 
посібники, 2009. — 112 с. 

Про П. Медведика: С. 91—93. 
30 ЖОВТНЯ 

225 років від дня народження Кароля-Юзефа Ліпінського 
(30.10.1790—16.12.1861) — польського скрипаля, композитора 

Земля Надзбручанська уславлена іменами багатьох видатних творців, 
які стали відомими не лише в Україні, а й далеко за її межами. Це — 
уродженці Тернопілля, а також ті, чия доля пов’язана з нашим краєм. 
Серед них — польський скрипаль-віртуоз і композитор Кароль-Юзеф 
Ліпінський, якого заслужено вважають засновником польської скрипкової 
музики. 

Народився він у польському місті Радзині 30 жовтня 1790 року. 
Творчий шлях розпочав диригентом у Львівському та Дрезденському 
(Німеччина) театрах, згодом виступав із сольними концертами в країнах 
Західної Європи, а також у Москві, Санкт-Петербурзі, Львові, Житомирі, 
Кам’янці-Подільському, Кременці. У квітні 1818 року відбулися спільні 
виступи Кароля Ліпінського з легендарним Нікколо Паганіні. Після смерті 
славетного італійця, за його ж заповітом, К. Ліпінський, у числі дев’яти 
кращих скрипалів Європи, отримав у подарунок одну зі скрипок великого 
музиканта. У 1859 році, перебуваючи в м. Дрездені, захворів — йому 
відняло ліву руку. Втративши можливість грати на скрипці, купив 
невеликий маєток у с. Вірлові на Зборівщині, де організував однокласну 
музичну школу з українською мовою навчання. У репертуарі місцевих 
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музикантів донині залишилося багато мелодій композитора, його обробок 
народних пісень. 

Відомо, що в 1846 році Кароль Ліпінський зустрічався в м. Почаєві з 
Тарасом Шевченком, який слухав гру віртуоза. Про це Великий Кобзар 
розповів у повісті «Близнецы». Поет описував, зокрема, величезне 
захоплення слухачів грою талановитого скрипаля, згадував, як він виконав 
власні варіації на тему західноукраїнської пісні «Чи я така уродилась» 
(«Шумить, гуде дібровонька»). 

Композитор К. Ліпінський — автор низки творів для скрипки: 
чотирьох концертів, а також симфоній, варіацій, романсів, фантазій, 
танців. Його збірка для голосу в супроводі фортепіано «Польські і 
русинські пісні галицького люду», видана 1833 року, — одна з 
найбільших, що вміщують українські народні пісні. Ще одна зі сторінок 
творчості митця — оперна музика. Донедавна краєзнавцям були відомі 
лише дві його опери-«буффа» (комічні) — «Сирена Дністра» і «Сварка 
через заклад», поставлені на сцені Львівського польського театру в 1813 і 
1814 роках. Та ось побачила світ «Оперна енциклопедія» Миколи Житаря 
із м. Хмельницького, де подано понад 20 тисяч назв опер, створених за 
400 років існування цього музично-театрального жанру, а також роки та 
місця їхніх прем’єр. Зі сторінок унікальною видання дізнаємося й про 
опери К. Ліпінського, що залишалися невідомими нашим сучасникам, — 
«Соболина шуба», «Чиншова шляхта», «Трефере вагається» (поставлені у 
м. Львові в 1824 році), «Марія», «Ярмарок у Кшешовічах» (поставлені 
відповідно в 1823 та 1824 роках у м. Варшаві). 

Після смерті славетного музиканта стипендії його імені отримували 
кращі студенти консерваторій у Львові, Відні (Австрія), Неаполі (Італія). 
А закінчив земний шлях видатний музикант 16 грудня 1861 року у 
власному маєтку в с. Вірлові, де й похований. На його могилі в 1863 році 
споруджено пам’ятник (архітектор Т. Єзовський) — високу колону 
корінфського ордера, увінчану хрестом. Колону оточують чотири 150-
літні липи, а по боках постаменту — алегоричні барельєфні композиції. 

Благодатна українська земля прийняла у своє лоно тіло великого сина 
польського народу, чиє ім’я стало гордістю й окрасою всього людства. 
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Цікаво, що першою спробою дати тернопільським дівчатам середню 
освіту було створення приватного вищого наукового закладу для сестер 
Ліпінських. Із вибухом Першої світової війни ліцей припинив діяльність, 
сестри виїхали з міста. Згодом приміщення продали, і з 1 вересня 
1921 року в ньому розташувалося воєводське управління — 
адміністративний орган, що відав усіма сферами життєдіяльності 
тогочасного Тернопільського воєводства. 

Б. Мельничук, Б. Петраш 
Література 

Григорьев, В. Ю. Кароль Липинский / В. Ю. Григорьев. — М. : 
Музыка, 1997. — 159 с. 

*** 
Антоні, С. Кароль Ліпінський єднає Польщу і Україну / С. Антоні // 

Зборівська дзвіниця. — 2004. — 17 верес. — С. 1 : фотогр. — 
(Композитор. Артист. Людина). 

Композитор, спадкоємець слави великого італійського скрипаля 
Нікколо Паганіні Кароль Ліпінський останні роки свого життя провів у 
Вірлові // Зборівська дзвіниця. — 2008. — 25 січ. — С. 1 : фотогр. — 
(Видатні постаті рідного краю). 

Мельничук, Б. Ще раз про Кароля Ліпінського / Б. Мельничук, 
Б. Петраш // Вільне життя. — 2008. — 10 черв. — С. 7. — (Незабутні). 

Новосядлий, Б. Скрипічна мелодія на українсько-польський мотив / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2006. — 14 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Мости 
культурного єднання). 

*** 
Ліпінський Кароль-Юзеф (Lipiński Karol Józef; 30.10.1790, м. Радзинь, 

нині Польща — 16.12.1861, с. Вірлів, нині Зборів. р-ну) — польський 
скрипаль і композитор / П. Медведик [та ін.] // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 374. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2000 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Опер. друк, 1999. — 104 с. 
Про К. Ліпінського: С. 76—77. 

12 ГРУДНЯ 
125 років від дня народження Казімежа Айдукевича 
(12.12.1890—12.04.1963) — польського логіка й філософа,  

дійсного члена Польської АН 

12 грудня 1890 року в м. Тернополі народився визначний учений-
логік, філософ, математик, семантик Казимир Айдукевич. Закінчивши 
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філософський факультет Львівського університету, він упродовж 
чималого часу працював у м. Львові: професором, завідувачем кафедри 
філософії в університеті, завідувачем кафедри фізики в медичному 
інституті. Один із найдіяльніших членів Львівсько-Варшавської школи 
логіки та семантики, яку заснували К. Твардовський та Я. Лукасевич після 
Першої світової війни. Серед наукових напрямків школи були: логічна 
семантика, модельна та багатозначна логіка, металогіка, логіка відношень 
та визначеності понять. З 1938 року Казимир Айдукевич співпрацював із 
Познанським філософським товариством, а в 1952 році став керівником 
сектору логіки в Інституті філософії та соціології, дійсним членом 
Польської АН. З 1953 року Айдукевич викладав у Варшавському 
університеті, видавав журнал «Studia logika». Друком вийшло 115 праць 
польською, англійською, французькою, німецькою мовами та мовою 
есперанто. Найвідоміші з них — двотомна праця «Мова та пізнання», 
«Прагматична логіка». 

Помер 12 квітня 1963 року в м. Варшаві. 
В. Ханас 

Література 
Айдукевич, К. Цінність науки / К. Айдукевич ; пер. з пол. 

Н. Ткачової ; подав В. Ханас // Тернопіль вечірній. — 1995. — 29 лип. — 
С. 3. 
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Л. Фінкель, К. Айдукевич та ін.] / В. Мороз // Rіа плюс. — 2013. — 
20 листоп. — С. 19 : фотогр. — (Ретро). 

Ханас, В. І вічний пошук істини… / В. Ханас // Тернопіль вечірній. — 
1995. — 29 лип. — С. 3. 
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Заброварний, С. Айдукевич Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 

12.12.1890, Тернопіль — 12.04.1963, Варшава) — польський логік і 
філософ / С. Заброварний // Енциклопедія сучасної України. — К., 
2001. — Т. 1 : А. — С. 232 : фотогр. 
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м. Тернопіль — 12.04.1963, м. Варшава, Польща) — польський логік, 
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енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 30 : фотогр. 

Ходоровський, М. Д. Айдукевич Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 
12.12.1890, Тернопіль — 12.04.1963, Варшава) — польс. вчений-філософ, 
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М. Д. Ходоровський // Матеріали до українського біографічного 
словника : короткий біогр. довід. — К., 2006. — Вип. 1 : А. — С. 57. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2000 рік : 

бібліогр. список / уклад.: М. В. Друневич, Н. К. Іванко. — Т. : Опер. друк, 
1999. — 104 с. 

Про К. Айдукевича: С. 85. 
18 ГРУДНЯ 

100 років від дня народження Миколи Маліборського 
(18.12.1915—2.02.2011) — композитора, музикознавця,  

педагога, хорового диригента 

Народився 18 грудня 1915 року у волинському селі Вишгородку, нині 
Лановецького району, у селянській родині. З малих літ мав великий потяг 
до навчання, музики. Тож завжди приходив у сільську хату-читальню 
«Просвіти». У тій же будівлі збирався на репетиції й церковний хор. З 
десяти років малий Миколка тут заспівував. Просвітяни мали й 
драматичний гурток, де, зокрема, ставили «Запорожця за Дунаєм» Семена 
Гулака-Артемовського. Хлопець знав цю оперу напам’ять. 

Творчі здібності Миколи Маліборського, велике прагнення до 
пізнання наук зауважили не лише односельці, а й освітяни. Тож 
пропонували батькові повезти хлопця до м. Кременця, у місцеву гімназію. 
Тато ж відповів суто по-селянськи: «А хто буде сіяти-садити, жати?» 
Микола скорився батьковій волі й водночас дуже заздрив тим одноліткам, 
які навчалися. Через рік у газеті прочитав, що в тому ж таки місті 
Кременці відчинили двері дворічної школи хорових диригентів. Шансу 
вже упустити не хотів, вдалося переконати батька. У шістнадцять літ із 
торбиною, де лежала лише хлібина, Микола Васильович поїхав здобувати 
диригентські премудрості й водночас пішов у власний самостійний світ. 

Після закінчення диригентської школи юнаку довелося працювати в 
різних селах, що нині входять до Рівненської, Волинської й 
Тернопільської областей. Ці «переведення» були викликані радше його 
любов’ю до України, адже старався, приїхавши на нове місце роботи, не 
лише опікуватися церковним хором, а й створювати драматичні чи хорові 
колективи, проводити Шевченківські вечори. За це, безперечно, викликали 
до поліції й звинувачували в тому, що «підбурює народ». 

У 1939 році, коли в Західну Україну вступили радянські війська, 
Миколу Васильовича навіть спершу висунули делегатом на Народні збори 
до м. Львова, але згодом знайшли «кращу кандидатуру». Проте у місто 
Лева М. В. Маліборський усе-таки приїхав — вступати до тутешнього 
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вищого музичного інституту ім. М. Лисенка. Тут йому сказали, що вступні 
іспити саме завершили, але є ще професор Станіслав Людкевич, який 
може його послухати. Славетний композитор поставився до хлопця 
прихильно. Так і отримав Микола Маліборський студентський квиток. 
Провчився рік і став жертвою сталінського режиму. Одного разу до юнака 
в гуртожиток завітав його знайомий із Рівненщини й попросив дозволу на 
кілька днів залишити якийсь пакунок. Цей прихід Миколі Васильовичу 
дорого коштував — вісім років ув’язнення та стільки ж років заслання. 
Здавалося, що воркутинська шахта стане його останнім пристановищем. 
Але знайшлися добрі люди, які поцінували його музичні здібності. Згодом 
«контра» Маліборський очолив ансамбль пісні й танцю виробничого 
об’єднання «Воркутавугілля». 

Після вічної мерзлоти Миколу Васильовича чекало заслання в 
казахських степах. У 1956 році його реабілітували. Подався до 
Кемеровської області, куди переселили його сестру Марію. Але марив 
«рідною стороною». Згодом приїхав до Вишгородка. Та в сільраді не були 
раді «скитальцю». Прихисток знайшов у м. Ужгороді, у брата. 

Україну Микола Маліборський так і не залишив. У 1963 році з 
відзнакою закінчив Львівську консерваторію. Згодом захистив 
кандидатську дисертацію. 38 років викладав на музично-педагогічних 
факультетах інститутів Рівного, Вінниці та Сум. Він автор понад тридцяти 
хорових творів, зокрема на слова Тараса Шевченка, Лесі Українки та 
власні тексти. 

Помер 2 лютого 2011 року. Похований у с. Дружбі Теребовлянського 
району. 

За статтею М. Шота 
Література 

Маліборський, М. До рідних берегів : поезія / М. Маліборський. — Т. : 
Воля, 2010. — 76 с. 

Маліборський, М. В. Епізоди з автобіографії : спогади / 
М. В. Маліборський. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2012. — 160 с. 

Маліборський, М. Хорові твори / М. Маліборський. — Т. : Горлиця, 
2000. — 72 с. 

*** 
Маліборський, М. Не робіть рідну землю товаром : поезія / 

М. Маліборський // Вільне життя плюс. — 2011. — 1 лип. — С. 5. — 
(Написано для нас). 
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*** 
Коропецька, У. Із висоти прожитих літ : [про поет. зб. «До рідних 

берегів» М. Маліборського] / У. Коропецька // Літературний Тернопіль. — 
2010. — № 3. — С. 98. — (Слово до небайдужих). 

Хома, О. «У мене був великий шанс перепливти через Ла-Манш» : 
[про творч. шлях комп., диригента М. Маліборського; аналіз зб. віршів 
«До рідних берегів»] / О. Хома // Свобода. — 2010. — 4 черв. — С. 8. — 
(Варто прочитати). 

Шот, М. Хто почує думу сільського музики? : [жит. і творч. шлях 
відомого комп., диригента М. Маліборського] / М. Шот // Вільне життя. — 
2008. — 5 груд. — С. 8 : фотогр. — (Гість сторінки). 

*** 
Дем’янова, І. Маліборський Микола Васильович (18.12.1915, 

с. Вишгородок, нині Лановец. р-ну) — композитор, музикознавець, 
педагог, хоровий диригент / І. Дем’янова, Г. Моліцька // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 448. 

 
200 років від дня народження Івана Борисикевича 

(1815—30.01.1892) — громадсько-політичного діяча, адвоката 

Народився в 1815 році в с. Увислі Гусятинського району в сім’ї греко-
католицького священика. Закінчив правничий факультет Львівського 
університету. Деякий час працював у адвокатській конторі в м. Львові та 
згодом повернувся в рідне село, де прожив з невеликими перервами майже 
півстоліття. Трудився у власному маєтку, допомагав селянам у боротьбі з 
поміщицькою сваволею. 

У зв’язку з революційними подіями навесні 1848 року («Весною 
народів») виїхав до м. Львова та вступив у боротьбу за національні права 
українців. Тут було створено Головну Руську (Українську) Раду (ГРР) як 
представницький орган, який взявся відстоювати інтереси українського 
народу в Австрійській державі. Увислівчанин І. Борисикевич був обраний 
заступником голови Ради (єпископа Є. Якимовича). Він — автор статуту 
ГРР. Також брав участь у створенні рад в Галичині, зокрема й у Чорткові 
(липень 1848 p.). Приклався й до написання програмного документа 
ГРР — «Відозви до галицько-руського народу» (травень 1848 p.). 

Надзбручанець також відіграв важливу роль у підготовці та 
проведенні з’їзду української інтелігенції Галичини (м. Львів, жовтень 
1848 p.), який сприяв згуртуванню української інтелігенції краю в роботі 
на суспільній ниві, ухвалив розвиток літератури на основі рідної мови, 
запропонував ввести фонетичний правопис. 
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Іван Борисикевич був меценатом будівництва в м. Львові Народного 
дому, що став відомим культурно-освітнім закладом Галичини. 

З весни 1849 року перебував у рідній Увислі у зв’язку з політичними 
подіями в Австрії. Відкрив тут школу, працював адвокатом. Потім 
подорожував Європою, побував і за океаном. 

У 1860-х роках його двічі було обрано від Гусятинського повіту до 
Галицького сейму, де він захищав інтереси знедоленого галицького 
селянства. Майже безвиїзно жив у с. Увислі, мав проблему з хворобою 
очей. Допомагав у роботі «Просвіти», відкривав хати-читальні, 
розповсюджував літературу, за що був обраний почесним членом 
тернопільської «Просвіти» (1891 p.). 

Цікаво, що, крім сіл Вікно та Яблунів, Іван Франко також побував 
(восени 1884 р.) у с. Увислі в маєтку І. Борисикевича. Через вісім років 
Каменяр про це написав у своїх спогадах про нашого земляка. 

У 1890 році адвокат Борисикевич продав свій маєток у селі та переїхав 
до м. Відня (Австрія), щоб лікувати хворі очі. Тут він знову зустрівся з 
І. Франком, якому сказав, що пише мемуари. Правда, їх досі не знайдено. 

Помер Іван Борисикевич 30 січня 1892 року в м. Відні. 
І. Бандурка 

Література 
Гуцал, П. Борисикевич Іван Іванович (1815—30.01.1892) / П. Гуцал // 
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П. Гуцал. — Т., 2008. — С. 22. 

Гуцал, П. Іван Борисикевич : син «Весни народів» / П. Гуцал // 
Тернопілля’96 : регіон. річник. — Т., 1996. — С. 90—94. 

Левицький, К. Іван Борисикевич / К. Левицький // Левицький, К. 
Українські політики Галичини / К. Левицький. — Т., 1996. — С. 23—24. 
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Вісник Надзбруччя. — 2014. — 24 січ. — С. 4. 
*** 
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Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2000 рік : 

бібліогр. список / уклад.: М. В. Друневич, Н. К. Іванко. — Т. : Опер. друк, 
1999. — 104 с. 
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200 років від дня народження Степана Качали 
(1815—10.11.1888) — видатного громадсько-політичного діяча, 

письменника, публіциста, фундатора, мецената, священика 

У 1815 році в містечку Фірлеїв у багатодітній родині вільних від 
панщини господарів — Теодора та Євдокії Качалів — народився хлопчик, 
якого охрестили Степаном. Саме він після висвячення в церковний сан 
спільно з однодумцями стоятиме біля витоків українських національних 
товариств й організацій. У гострій політичній боротьбі здобуватиме 
перемогу на виборах до Галицького сейму та австрійського парламенту. 
Так земляки оцінять обстоювання національних інтересів. 

Степан Качала навчався в Бережанській гімназії, а продовжив студії у 
Львівській духовній семінарії, у стінах якої витав дух гуртка «Руська 
трійця». Під час «Весни народів» в Австрійській імперії у травні 1848 року 
він долучився до створення першої політичної організації галицьких 
українців — Головної Руської Ради, яка невдовзі проголосила заснування 
товариства для просвітницької та культурно-видавничої справи 
українців — «Галицько-руської матиці». 

Згодом Степан Качала став сільським парохом у Збаразькому повіті. 
Саме тоді в нього визріла ідея заснування товариства «Просвіта». У 
1868 році спільно з художником і письменником Миколою Устияновичем 
та священиком Володимиром Терлецьким він розробив перший статут цієї 
відомої організації. 

Його однодумець — політик, педагог, письменник Юліян Романчук 
згадував, як у травні 1876 року на засіданні сейму польські посли зчинили 
ґвалт проти «Просвіти» й однієї з книжок Степана Качали: надто 
обурювали їх патріотичні настанови священика галицьким українцям — 
до освіти, тверезості, дотримання віри в греко-католицькому обряді. 
Позицію свою та українських послів Степан Качала чітко обґрунтував у 
брошурах «Згадка за бл. п. Григорія Яхимовича митрополита Галицької 
Руси», «Політика русинів», «Безпосередні вибори до ради державної 
русинів», у великій статті «Наші політичні партії» у газеті «Діло». 

Польським та українським депутатам Галицького сейму надовго 
запам’яталася палка промова Степана Качали проти політики полонізації з 
боку польської шляхти й діяльності шовіністичного ордену 
«змартвихвстанців», що проводив жорстку політику окатоличення 
українців Галичини. Тоді, у 1881 році, він дав гідну відповідь польським 
шовіністам, які галасували в пресі, що «немає Руси, ні русинів, а мова 
руська — то польський діалект». Також заявив: «Дбайте про себе, про 
свою опору, про свій запущений нарід, а Русь оставте русинам». 
Значимою стала і його історична праця «Коротка історія Руси», написана, 



 119 

власне, для вибавлення поляків від шовіністичних ідей. Мине небагато 
часу, і цей священик — послідовний захисник прав українців — разом з 
іншими українськими послами утворить спільний депутатський клуб і 
вперше порушить питання національних українських шкіл та гімназій у 
Галичині. Зусилля клубу не минуть марно. Спочатку його активісти 
домоглися викладання катехизму рідною мовою, згодом — відкриття 
українських класів у польських школах. У 1888 році в м. Перемишлі 
почала діяти перша українська гімназія. 

Степан Качала до останніх років життя морально та матеріально 
підтримував товариства «Просвіта», «Народний дім» і Наукове товариство 
імені Шевченка, у створенні яких зіграв чималу роль. При «Просвіті» цей 
відомий меценат заснував стипендіальний фонд. За його безпосередньої 
підтримки виникли хати-читальні «Просвіти» у м. Збаражі та багатьох 
селах повіту. Не був байдужим священик і до потреб української науки. 
Коли в 1889 році товариство «Просвіта» видавало першу в Галичині 
велику карту України роботи Григорія Величка, то Степан Качала на цю 
справу залишив окремий внесок — дев’ять тисяч ринських. 

Останні роки С. Качала важко хворів. 
10 листопада 1888 року помер у с. Шельпаках Підволочиського 

району, де й похований. 
Р. Якель 
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775 років із часу явлення  
Чудотворної ікони Матері Божої в Зарваниці 

(1240) 

Подільська святиня, про яку сьогодні знають не тільки в Україні, а й 
за її межами, має свою давню та цікаву історію. Гродські та земські акти 
свідчать про те, що Зарваниця існувала вже у XII ст., тобто в княжий 
період. 

За даними переказами, після спустошення татарськими ордами 
стольного Києва, один монах, рятуючись втечею від диких напасників, 
потрапив у незнані місця над рікою Стрипою. Знеможений до краю, 
чернець у щирій молитві просив Богородицю, щоб узяла його під свою 
божественну опіку. Умиротворений  молитвою, заснув. Раптом під час сну 
йому з’явилася Пречиста Діва Марія з двома  ангелами, котрі тримали в 
руках білі лілеї. Чернець упав перед Богородицею на коліна, а Вона, 
усміхнувшись, доторкнулася до нього своїм омофором. Монах прокинувся 
в чарівній долині, оповитій густим лісом. Вражений красою цієї 
місцевості, він побачив ікону Пресвятої Богородиці з Дитям на руках, 
котра світилася над джерелом. Чернець залишився тут. Він збудував 
капличку й примістив у ній ікону, а згодом тут спорудили церкву з 
монастирем. Село, що з’явилося біля цього святого місця, назвали 
Зарваницею. 

Не раз ікона чудодійним способом допомагала своєму народові, 
простим людям: зупиняла ворожі напади, а вода з цілющого джерела 
зціляла калік і хворих. 

У 1988 році, коли весь християнський люд святкував 1000-ліття 
Хрещення Русі, незважаючи на шалений опір місцевої влади, у Зарваниці 
теж було відзначено цей ювілей. 

23 листопада 1989 року вперше після 50-річної перерви було 
відправлено службу Божу в місцевій церкві. З цього часу для Зарваниці 
настав період відродження. 

З благословення Правлячого Архієрея Михаїла Сабриги, завдяки 
енергійним діям та організаторським здібностям засідателя зарваницьких 
відпустів і тодішнього віце-ректора філії підпільної Львівської, а згодом 
Тернопільської духовної семінарії отця-мітрата Василя Семенюка, при 
активній допомозі парафіян Зарваниці та навколишніх сіл, семінаристів у 
1991 році було відбудовано капличку на Чудотворному місці. У 
наступному знищений храм повністю відновили. Опісля під керівництвом 
отця-мітрата Василя Семенюка спорудили Хресну дорогу. 
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Сьогодні цим Хресним шляхом, який стрімко тягнеться вгору поміж 
густого зарваницького лісу, пригадуючи тернистий шлях українського 
народу до своєї свободи, ідуть у глибокій задумі та щирій молитві тисячі 
побожних прочан. 

З кожним роком Зарваниця дедалі більше відновлюється. За порівняно 
короткий час тут новий будинок для прочан, споруджено велику трапезну, 
завершено будівництво ще одного приміщення для паломників. 
Нещодавно Зарваницю прикрасила нова, чудової архітектури святиня — 
збудована біля церкви каплиця. Над джерелом споруджено величавий 
храм — собор Зарваницької Матері Божої. Завдяки палким молитвам, 
щедрим пожертвуванням усіх, кому не байдужа доля не тільки вірних 
Галичини, але й усього українського народу, зокрема його духовного та 
національного відродження, завдяки подвижницькій праці архітекторів, 
будівничих, вірних сонцесяйні бані нової святині величаво піднімаються 
над Зарваницею — джерелом нашої духовності. 
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775 років із часу заснування  
Почаївської Свято-Успенської лаври 

(1240) 

Серед видатних благодатних місць Святої Православної Церкви 
широко відома Почаївська Свято-Успенська лавра — духовна святиня 
православного люду. У глибині віків заховалася дата її заснування на цій 
Святій горі. 1240 рік. Хан Батий у Києві. Монголо-татарське іго оскверняє 
охрещену князем Володимиром землю, руйнує все святе. Києво-Печерські 
іноки ідуть на Волинь, шукаючи порятунку та знаходять його на 
скелястій, покритій густим лісом горі, де й засновують монастир. Сюди 
приносять вони суворий аскетичний дух преподобних Антонія і Феодосія 
Печерських, а місце свого усамітнення називають у пам’ять про річку 
Почайну, на березі якої колись стояв їхній монастир. Тоді ж, як оповідає 
древній переказ, іноки-пустельники удостоїлись благословення Матері 
Божої. Вона явилася їм на скелі подібно неопалимій купині з короною на 
голові та скіпетром у руці, залишивши на камені слід своєї правої стопи, 
який з того часу наповнений цілющою водою. 

Явлення це й було благословенням і заступництвом Богоматері для 
побожних насельників нещодавно заснованої ними обителі. 

Чутки про них та чудесне явлення Божої Матері приводили сюди все 
більше християн для молитви. Багато з них залишилися на горі для 
подвигу. Це й спонукало іноків збудувати дерев’яну церкву на узбіччі 
гори, де всі прочани могли б слухати службу Божу. 

Час минав, слава Святої гори зростала та поширювалася. Замість 
дерев’яної церкви ченці збудували нову кам’яну Свято-Успенську церкву, 
яка й започаткувала в Почаєві храмове свято Успення Божої Матері. 

У 1597 році монастир отримує в дар від місцевої поміщиці Анни 
Гойської значні земельні наділи, маєтки й найдорожчий скарб — 
Чудотворний образ Божої Матері. 

Розпочинається нова доба в його історії. Ігуменом обителі стає Іов 
Елізо. Великий аскет, шанувальник життя чернечого, спокою і 
усамітнення, він ревниво приступає до Богом посланої йому справи. 

Завдяки подвигам і невтомному піклуванню преподобного Іова в 
обителі було засновано друкарню та школу. У 1649 році збудована на 
самій вершині гори церква на честь Святої Трійці зі стопою Богородиці 
всередині храму — до того слід стопи 400 років залишався під відкритим 
небом. Сюди помістили Чудотворну ікону Божої Матері. Тоді ж обитель 
було обнесено оборонним муром із вежами, збудовано інші храми, житло 
для монахів, різні господарські споруди. 



 125 

Донині на вулицях міста Почаєва шумлять трьохсотрічні липи, 
посаджені преподобним Іовом, а дзеркальна вода, викопаної ним на 
вершині гори криниці та ставка в підніжжі, й тепер свідчить про велику 
його працю для розвитку монастиря. 

Уже в 1771 році на місці древніх церков, що тулилися одна до одної, 
розпочинається за проектом архітектора Готфріда Гофмана будівництво в 
стилі пізнього бароко величавого трьохпрестольного собору на честь 
Успення Пресвятої Богородиці. 

Розписував собор уже на початку XIX ст. львівський художник Лука 
Волинський, а згодом у 1874 році (після пожежі) обновляли розпис 
лаврські художники разом з академіком Васільєвим. У живописі собору — 
євангельські, а також події, пов’язані з історією монастиря та 
прославленням його Святинь. Оздоблювальні роботи виконував скульптор 
М. Полієвський. 

Крім Успенського собору, у цей період збудовано братський корпус, у 
якому й донині живе братія, а також Печерну церкву преподобного Іова. 

Вона, немов обнявши гору, назавжди з’єдналася з величною спорудою 
Свято-Успенського собору — шедевром мистецтва й відображенням 
багатства небесного та людського розуму. 

Приєднання західних областей до східної частини України в 
1939 році, лихоліття Великої Вітчизняної війни також позначилися на долі 
монастиря. 

Так званий новий корпус, де розміщувалися друкарня, іконописні 
майстерні, лікарня з церквою, а також монастирський млин, архієрейський 
дім, свічна фабрика, було забрано в монастиря разом із полями, лісами, 
садами й господарським інвентарем. 

Та монастир жив. Поверталися з війни монахи. У храмах возносилися 
молитви, що єднали землю з небом; паломники звідусіль спішили 
поклонитися Почаївським святиням. 

Над Троїцьким собором у 1958 році вся в чорному, з чорним 
омофором у руках Пресвята Богородиця знову являє своє заступництво. 
Вона допомагає пережити антирелігійний розгул у монастирі. 

60-ті роки — час нових випробувань. 
З початком перебудови в суспільстві та державі змінилося ставлення 

до Церкви. Відроджуються храми й монастирі, православний люд 
урочисто відзначив 1000-ліття Хрещення Русі. А монастир через свої 
уставні богослужіння та проповіді розкриває християнам красу й 
істинність віри Христової, виконуючи свою споконвічну місію — бути 
світильником православ’я на західних землях України. 
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225 років із часу видання  
в Почаєві «Богогласника» 

(1790) 
«Богогласник» — збірник релігійних пісень, які виконувалися поза 

церковним обрядом. У піснях прославлялися Ісус Христос і Пресвята 
Богородиця, святі й преподобні, місцеві чудотворні ікони. «Богогласник» 
виник на основі рукописних співаників ХVІІ—ХVІІІ ст. і під такою 
назвою з’явився у ХVІІІ ст. Перше друковане видання побачило світ у 
1790 році в м. Почаєві, часто перевидавалося (там само, у Львові та інших 
містах) до початку ХХ ст. Авторами та носіями релігійних пісень були 
мандрівні студенти Київської академії, колегій, дяки-вчителі й учні шкіл, 
відомі діячі церкви та культури, поети й музиканти. Нерідко вони 
залишали свої імена у формі акровіршів. Релігійні пісні складали, зокрема, 
святитель Димитрій Ростовський, Г. Сковорода, Д. Левковський, 
І. Вольський, І. Пашковський, І. Мастиборський та ін. Тексти 
записувалися церковнослов’янською й народнорозмовною мовами, рідше 
вживалися польська мова й латина; нотні тексти писалися київською 
нотацією. Пісні укладалися силабічними віршами різних розмірів і 
строфічної будови. Серед найпопулярніших були пісні різдвяного циклу, 
чимало з яких до сьогодні збереглися в побуті й церковному богослужінні 
(«Не плач, Рахіле», «Ангел пастерем вістил», «Христос рождається», «Бог 
предвічний», «Дивная новина», «Нова радість стала»). Богородичні пісні 
пройняті особливим теплом, лірикою, а то й позначені патріотичними 
мотивами («Пречиста Діво, Мати Руського краю», «Богородице Царице», 
«Ой зійшла зоря» — про Почаївську ікону Богородиці). Покаянні псалми 
царя Давида згодом перейшли в народне лірницьке середовище, тема 
спокути була визначальною. Користувалися популярністю богогласникові 
псалми «О горе мні, грішнику», «Ісусе мій прелюбезний». Пісні з 
«Богогласника» опрацьовували композитори М. Лисенко, М. Леонтович, 
С. Людкевич, В. Барвінський, О. Кошиць, Й. Кишакевич. 

Ю. Ясіновський 
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Міста-ювіляри 

675 років із часу заснування міста Заліщиків 
(1340) 

Заліщики — місто Тернопільської області, райцентр. Розташовані на 
р. Дністрі. 

На території міста знайдено пам’ятки палеоліту пізнього, 
трипільської, Гава-Голігради та липицької культур, пам’ятки давніх 
слов’ян і тамтешнього населення часів Київської Русі. Назву поселення, 
імовірно, визначило те, що воно було засноване «за лісом». Перша згадка 
про Заліщики зустрічається в документах за 1340 рік. З 1469 року 
згадується як Залісся, з 1493 року — як Заліще; назва «Заліщики» почала 
вживатися з 1578 року. До середини ХVІІІ ст. тут існувало село, що 
називалося Старі Заліщики. 

У 1766 році місто отримало Магдебурзьке право. Після першого 
поділу Польщі в 1772 році — у складі Австрії (з 1867 року — Австро-
Угорщина), через два роки стало центром циркулу (округи). У 1810—
1815 роках перебувало в складі Російської імперії, було окружним містом 
Тернопільського краю. 

У 1899—1939 роках у місті діяла вчительська семінарія (її директором 
у 1913—1925 роках був О. Маковей); серед випускників — письменники 
М. Ломацький, Д. Макогон, І. Федорак, історик В. Верига, бібліограф і 
видавець І. Калинович, художник і мовознавець В. Ниньовський, 
композитори М. Гайворонський, Я. Смеричанський, співак І. Григорович, 
актор Є. Коханенко. У 1897 році засновано філію товариства «Просвіта», у 
1904 році відкрито садівничо-городню школу. Під час Першої світової 
війни, від серпня 1914 року до липня 1917 року, було зайняте poсійською 
армією. У період Західноукраїнської Народної Республіки — центр повіту. 
На початку червня 1919 року в місті перебувало керівництво ЗУНР; 
9 червня Є. Петрушевич тут отримав повноваження диктатора ЗУНР. Від 
1920 року до 1939 року — значний курортний центр Польщі. З 
1939 року — возз’єднано з іншими українськими землями в складі УРСР. 
Із січня 1940 року — райцентр Тернопільської області. Від липня 
1941 року до березня 1944 року окуповане гітлерівцями, входило до 
складу Генеральної губернії. 24 березня 1944 року місто визволила 20-та 
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механізована бригада під командуванням А. Бабаджаняна; 6 радянських 
воїнів удостоєно звання Героя Радянського Союзу за участь у боях за 
Заліщики та форсування Дністра. 

Пам’ятки архітектури та історії: костел Святого Станіслава (1763), 
військова казарма (ХVІІІ ст.), будинок староства, палац баронів 
Бруніцьких, Народний дім, церква Покрови Пресвятої Богородиці (1873). 
Над Дністром розташований старовинний заповідний парк, у якому 
зростають понад 400 унікальних дерев більш як 40 видів. Зведено 
пам’ятники: радянським воїнам, полеглим у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 років (1958), Героям Дністра (1971), І. Франку (1956), 
О. Маковею (1957), Т. Шевченку (1961), М. Гайворонському (1992), 
борцям за волю України (1997), пам’ятний знак Олегові Ольжичу (1997). 
Встановлено пам’ятні хрести на честь членів Організації українських 
націоналістів і вояків Української повстанської армії (1992) та загиблих 
воїнів-заліщан (1999), меморіальні таблиці В. Стефанику (1971), адвокату 
й громадсько-політичному діячеві В. Баранику (1994), письменникові 
П. Ковальчуку (1995), патріархові Української автокефальної 
православної церкви Мстиславу (Скрипнику; 1998), співакові 
М. Голинському (2003). 

У місті народилися: композитор М. Гайворонський, різьбяр 
Е. Смеречанський, професор Б. Гнатюк, жили та працювали: адвокат і 
громадсько-політичний діяч В. Охримович, адвокат і письменник 
І. Калитовський, економіст і поет В. Вихрущ, лікар і письменник 
А. М’ястківський, артист М. Комаровський, краєзнавці О. Тур і Й. Шварц. 

П. З. Гуцал 
Література 

Гомін віків : наук.-краєзн. літопис. зб. Заліщанщини / ред. 
В. Олійник. — Заліщики. 

Вип. 1. — 2010. — 76 с. 
Вип. 2. — 2011. — 107 с. 
Вип. 3. — 2012. — 116 с. 

*** 
Бенев’ят, В. Володимир Бенев’ят: «10 млн грн повернуть Заліщикам 

славу української «Швейцарії» : [бесіда з міськ. головою м. Заліщиків 
В. Бенев’ятом] / провела З. Герасимів // Номер один. — 2012. — 
19 груд. — С. 9 : фотогр. — (Перспективи). 

Бенев’ят, В. Володимир Бенев’ят: «Міський голова має бути і 
завгоспом, і психологом…» : [бесіда з міськ. головою м. Заліщиків] // Нова 
Тернопільська газета. — 2011. — 8—14 черв. — С. 5. 
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Новосядлий, Б. Володимир Бенев’ят: «Заліщики — маленька 
Швейцарія у Наддністров’ї» : [про міськ. голову м. Заліщиків 
В. Бенев’ята] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 28 серп. — С. 3 : 
фотогр. — (Місцеве самоврядування: проблеми і перспективи). 

*** 
Вістовський, О. Найкращий адмінцентр в області та перший 

асфальтозавод на альтернативному паливі : [відкрили в м. Заліщиках] / 
О. Вістовський, Н. Яновська // Колос. — 2013. — 16 серп. — С. 4—5 : 
фотогр. — (Добрі новини). 

Владін, А. Перший нудистський пляж краю був у Заліщиках : [про 
історію м. Заліщиків] / А. Владін // Місто. — 2012. — 29 серп. — С. 19 : 
фотогр. — (Маловідоме Тернопілля) (Проект виходить за підтримки 
генерального директора ТОВ «Тернопільбуд» Василя Лила). 

Гончарук, І. Колись Заліщики були другим курортом після Закопане. 
Містечко над Дністром славилося свого часу не лише помідорами / 
І. Гончарук // Високий замок. — 2012. — 18 лип. — С. 6 : фотогр. 

Зима, Я. За досвідом — у Європу : [про співпрацю Заліщ. аграр. 
коледжу з фермер. госп-ми європ. країн] / Я. Зима // Свобода. — 2013. — 
12 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Варто знати). 

Іванишин, В. У Заліщиках — новий храм : [про освячення 
новозбудованого храму Вознесіння Господнього] / В. Іванишин // 
Свобода. — 2013. — 9 жовт. — С. 3 : фотогр. 

Личук, О. На славу Божу — куполами в небо : [про освячення церкви 
Вознесіння Христового в м. Заліщиках] / О. Личук // Колос. — 2013. — 
11 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Наша духовність). 

Мичко, С. Півострів Заліщики, або Курорт з городами : на 
Тернопільщині мріють відродити унікальну відпочинкову зону минулого 
століття / С. Мичко // Україна молода. — 2012. — 17 жовт. — С. 11 : 
фотогр. — (Цікава Україна). 

Панчак, В. Горіли вода і люди : [репресивна акція більшовиків у 
м. Заліщиках 5 лип. 1941 р.] / В. Панчак // Вільне життя плюс. — 2013. — 
17 лип. — С. 5. — (Спогад). 

Сопилюк, М. Листопадові дні 1918 року в Заліщиках : (До 95-ї річниці 
проголошення ЗУНР) / М. Сопилюк // Колос. — 2013. — 1 листоп. — 
С. 3 ; 8 листоп. — С. 3. 

Тракало, В. Заліщицький притулок ветеранів : [обл. комун. госпіталь 
інвалідів війни та реабілітованих] / В. Тракало // Свобода. — 2013. — 
30 жовт. — С. 3 : фотогр. 

Чайківська, Я. Заліщицька гімназія — партнер Microsoft : [навч. 
заклад, який є учасником програм корпорації, отримав статус «Школа-
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лідер»] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 13 лют. — С. 6 : 
фотогр. — (Знай наших). 

Шипітка, Б. А найкращі зійдуть на Говерлу : [Тиждень фіз. культури 
та спорту в Заліщ. аграр. коледжі] / Б. Шипітка // Свобода. — 2013. — 
11 жовт. — С. 4 : фотогр. — (За здоровий спосіб життя). 

Яновська, Л. І знову — свято Мельпомени : [про Заліщ. нар. аматор. 
театр] / Л. Яновська // Колос. — 2013. — 29 берез. — (27 березня — 
Міжнародний день театру). 

*** 
Гуцал, П. Заліщики — місто Тернопільської області, райцентр / 

П. Гуцал // Енциклопедія історії України. — К., 2005. — Т. 3 : Е — Й. — 
С. 242—243. 

Олійник, В. Заліщики — місто на півдні Тернопільської області, 
районний центр, залізнична станція / В. Олійник // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 608—609. 

Олійник, В. І. Заліщики — місто Тернопільської області, райцентр / 
В. І. Олійник // Енциклопедія сучасної України. — К., 2010. — Т. 10 : З — 
Зор. — С. 199—200 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2005 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 
2004. — 128 с. 

Про Заліщики: С. 99—100. 

575 років із часу заснування міста Козової 
(1440) 

Козова — селище міського типу Тернопільської області, райцентр. 
Знаходиться на р. Коропці (притока р. Дністра). 

За народними переказами, назва походить від численних отар кіз, які 
випасали місцеві жителі на заході околиці. Уперше згадується в писемних 
джерелах 1440 року як власність Б. Скарбка. Згодом належало 
магнатському родові Потоцьких. На початку ХVІ століття вони поблизу 
Козової збудували замок. У документах 1569 року зазначається як 
приватне містечко, що розвивалося повільно через часті татарські напади 
(особливо спустошливими були 1515, 1575, 1589, 1621, 1626 роки). У 
1617 році Козову зруйнувала польська шляхта. У 1650 році надано 
Магдебурзьке право та дозвіл на проведення 11-ти щорічних ярмарків і 
щочетверга торгів. У 1667 році турецьке військо спалило містечко та 
зруйнувало замок (донині збереглися підземні ходи, що з’єднували 
твердиню з Козовою). Відтоді занепадало, відродилося в середині 
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ХVІІІ ст. У 1669 році А. Потоцький побудував костел (знищений у 
1977 році). Козову описав німецький мандрівник У. Вердум, який відвідав 
її в листопаді 1672 року. Після першого поділу Польщі в 1772 році — у 
складі Австрії (з 1867 року — Австро-Угорщина). За інвентарем того ж 
року, вважалася досить великим містечком з розвинутим ремісництвом і 
торгівлею. У 1857—1867 роках — повітовий центр. На початку ХІХ ст. 
власниками Козової були Мошинські, пізніше — Шеліські. У 1883 році 
тут мешкало 1510 римо-католиків, 803 православних і 1328 євреїв. Під час 
Першої світової війни містечко було місцем жорстоких боїв і кілька разів 
переходило з рук у руки. У 1918 році Козова увійшла до складу ЗУНР, її 
комісаром був Ф. Коковський. У 1920—1939 роках — у межах кордонів 
Польщі. У міжвоєнний час працювали каменоломня, 3 млини, майстерні з 
виготовлення будівельних матеріалів, глиняних, шкіряних, тютюнових 
виробів; діяли осередки товариств «Просвіта», «Січ», «Сільський 
господар», «Союз українок», «Пласт», «Рідна школа». З 1939 року — у 
складі УРСР. З 1940 року — село, райцентр. Від 3 липня 1941 року до 
20 липня 1944 року — під німецько-фашистською окупацією. У березні 
1943 року гітлерівці розстріляли на околиці Козової близько 4 тис. євреїв 
із кількох районів. Козова згадується в Кресовій книзі справедливих. До 
середини 1950-х pp. діяли загони ОУН — УПА. З 1958 року — селище 
міського типу.  

Нині працюють підприємства «Козова-цукор» і «Темп» (виготовлення 
меблів). У Козові — гімназія, 2 загальноосвітні школи, дошкільний 
заклад; 2 Будинки культури, 3 бібліотеки, школа мистецтв; районна 
лікарня; відділення 6-ти банків. Виходить газета «Вільне слово». 
Функціонують хор народної пісні «Червона калина», хорова капела та хор 
Будинку культури, хореографічні колективи «Юність» і «Росинка», 
дитячий театр «Дивосвіт», ансамбль народної музики, духовий оркестр, 
оркестр народних інструментів, кіностудія «Галичанка». Є дендропарк 
«Лісова пісня» (понад 300 різновидів дерев і кущів). Діють церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці (1889; розпис Т. Копистинського), Святого 
Володимира Великого (1994), Святого Василія Великого (2001), собор 
Святих Петра і Павла (2007). Встановлено пам’ятники Т. Шевченку, 
радянським воїнам, які загинули під час Другої світової війни, 
меморіальну дошку закатованим землякам органами КДБ (на приміщенні 
колишньої тюрми, нині друкарня та редакція районної газети), насипано 
символічну могилу воякам УПА. Серед видатних уродженців — 
громадський і військовий діяч В. Бемко, поет, культурний і церковний 
діяч П. Ґерета; хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР 
В. Пекар, балетмейстер, заслужений діяч мистецтв України В. Марущак; 
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скульптор І. Сонсядло; церковний діяч М. Трофим’як. У Козовій навчався 
фахівець у галузі кібернетики В. Марценюк. Тут перебували письменники 
І. Блажкевич, Б. Лепкий, О. Сенатович, А. Чайковський. 

Ю. Пудлик 
Література 

Вацлавська, Н. Архіви розповідають / Н. Вацлавська // Вільне 
слово. — 2010. — 13 серп. — С. 2 : фотогр. — (До 570-річчя Козови). 

Ждан, В. 225 років тому… : 11 листоп. 1786 р. помер один із відомих у 
світі архітекторів, власник Козови А. О. Мошинський / В. Ждан // Вільне 
слово. — 2011. — 4 листоп. — С. 3 : портр. — (Сторінки історії). 

Ждан, В. І оживає стара Козова… / В. Ждан // Вільне слово. — 
2011. — 12 серп. — С. 3 : фотогр. — (Сторінки історії). 

Улішак, А. Історія міст і сіл України. Козова / А. Улішак // Вільне 
слово. — 2012. — 18 трав. — С. 2 ; 25 трав. — С. 2 ; 1 черв. — С. 2 ; 15 
черв. — С. 2. 

Хоптій, І. Спогад про наше містечко : [спогади про смт Козову та її 
околиці емігранта І. Хоптія] / І. Хоптій // Вільне слово. — 2010. — 
30 лип. — С. 3 : фотогр. — (До 570-річчя Козови). 

*** 
Федик, Я. Отака ще недавня історія : 20 років від часу встановлення 

пам’ятника Т. Шевченку в Козовій / Я. Федик // Слово Просвіти. — 
2013. — 7—13 листоп. — С. 7 : фотогр. — (Читацьке віче). 

Церковні дзвони кличуть до храму : [освячення дзвонів храму Успіння 
Пресвятої Богородиці] // Божий сіяч. — 2013. — № 7 (лип.). — С. 4 : 
фотогр. — (Візит митрополита). 

*** 
Попадюк, О. У радіоефірі — понад сорок років : [про ж-ста, ред. 

Козів. район. радіомовлення М. Коваля] / О. Попадюк // Вільне слово. — 
2014. — 17 січ. — С. 4 : фотогр. кольор. — (Знайомство зблизька). 

Савак, Б. Весняні проліски Маріанни Бек : [про молоду поетесу із 
смт Козової] / Б. Савак // Свобода. — 2011. — 20 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Чарівна незнайомка). 

Томчишин, Ю. Хірург, до якого їдуть зі всієї області : [про зав. 
хірургічного від-ня Козів. район. лікарні Б. Маркевича] / Ю. Томчишин // 
Наш день. — 2014. — 22 січ. — С. 5 : фотогр. — (Здоров’я). 

*** 
Ждан, В. Костьол — частина нашої історії : [про парафіяльний 

костьол у смт Козовій, знищений у 1977 р.] / В. Ждан // Вільне слово. — 
2011. — 16 груд. — С. 4 ; 23 груд. — С. 4. 
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Новосядлий, Б. Країна знань і пошуку талантів : [Козів. гімназія 
ім. В. Ґерети] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 22 берез. — С. 1 : 
фотогр. — (Шкільний меридіан). 

Попадюк, О. Граційно, велично, пластично : [25-річчя зразкового 
ансамблю танцю «Росинка» Козів. будинку дит. та юнац. творчості] / 
О. Попадюк // Вільне слово. — 2011. — 6 трав. — С. 4 : фотогр. 

Попадюк, О. У теплій атмосфері : [засідання літ.-мист. вітальні 
«Берегиня», що діє в Козів. район. б-ці] / О. Попадюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 лют. — С. 1. — (Зустрічі). 

Попадюк, О. Школа мистецтв — скарбів криниця : [святкування 45-
річчя Козів. школи мистецтв] / О. Попадюк // Вільне слово. — 2011. — 
22 квіт. — С. 3 : фотогр. 

Улішак, А. І в Козові є вже краєзнавчий музей / А. Улішак // Вільне 
слово. — 2013. — 9 серп. — С. 3 : фотогр. 

*** 
Боднарчук, І. Козова — селище міського типу, районний центр / 

І. Боднарчук, І. Дем’янова // Тернопільський енциклопедичний 
словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 131—132 : фотогр. 

Головко, В. В. Козова — с-ще міськ. типу Тернопільської області, 
райцентр / В. В. Головко // Енциклопедія історії України. — К., 2007. — 
Т. 4 : Ка — Ком. — С. 438. 

Пудлик, Ю. Й. Козова — селище міського типу Тернопільської 
області, райцентр / Ю. Й. Пудлик // Енциклопедія сучасної України. — К., 
2013. — Т. 13 : Киї — Кок. — С. 680—681 : фотогр. 

*** 
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2005 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 
2004. — 128 с. 

Про смт Козову: С. 102—103. 
 

475 років із часу заснування міста Тернополя 
(1540) 

Перша письмова згадка про Тернопіль припадає на 1540 рік. Тоді 
польський король Сигізмунд І дав грамоту краківському магнатові Яну 
Тарновському на побудову фортеці в одній із місцин Теребовлянського 
повіту. Український письменник епохи Відродження Станіслав 
Оріховський у книжці «Життя і смерть Яна Тарновського» писав у той 
період: «Якщо йтимеш із Тарнова гостинцем у Русь і побачиш 
Пшеворсько. Ярослав. Тернопіль, скажеш, певно, що пан не про власні 
пожитки дбав, а про людські». 
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Разом із тим, археологи на околицях нинішнього Тернополя виявили 
залишки поселень ще доби мезоліту й трипільської культури. 

У період Галицько-Волинського князівства тут знаходилось поселення 
Сопільче (Топільче). Через Тернопіль проходили козацькі загони під 
орудою Богдана Хмельницького у визвольній боротьбі українського 
народу 1648—1654 pоків. Через нього прокотились урагани Першої та 
Другої світових воєн. 

Протягом усієї своєї історії місто входило до складу різних держав: 
Речі Посполитої, Австро-Угорської та Російської імперій, 
Західноукраїнської Народної Республіки, Польщі, УРСР. 

Нині Тернопіль — обласний центр самостійної України, де живуть 
представники різних народів. 

Від покоління до покоління тернополяни передають легенду, огорнуту 
срібною, як сиве волосся матері, печаллю, сповиту смутком осінніх 
туманів, що в густій пелені таїни ховають став, парки, вулиці та будинки... 

Колись давно на території нинішнього Тернополя красувалось 
подільське місто, захищене з усіх боків водами та валами. Найбільшою 
його гордістю була фортеця, що наводила жах на ворогів та оберігала 
спокій городян. Вони зводили білі, як лебеді, будівлі, і ясними парусами 
вилискувало на сонці чарівне кам’яне видиво. 

Сюди звідусіль приїжджали купці з дорогим крамом, користуючись 
гостинністю господарів. Та враз зі сходу заступили сонце чорні хмари, і 
битим шляхом посунула сараною татарська навала. Відчайдушно 
боронили своє місто воїни, та ворогам вдалося прорватись до фортеці. 
Вони перетворили в купу руїн усі будинки, знищили замок, а жителів, які 
не встигли втекти, забрали в ясир. На місці білого міста з роками виросли 
тернові хащі, що рясно цвіли весною, ніби нагадуючи своїм пишноцвітом 
про колишню славу поселення. Згодом люди вибороли собі волю, 
повернулися назад і на руїнах звели нове місто, назвавши його 
Тернополем…  

Кожна легенда — бодай крихта правди. Тернопіль багато разів 
плюндрували ворожі нападники, однак його мешканці творили й творять 
красу — з кожним роком місто стає більш затишним і неповторним, як 
вічна легенда. 
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